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După modul cum s-a produs arrnonizarea dintre intuiţie şi idee, În 
interiorul conştiinţei artistice, pot fi distinse mai multe tipuri de poeme sim holi- 
zante, încadrate de autorul dizertaţici Gedankenl şrik (Lirica de idei) În: 
simbolica relevantă, simbolica analogică, simbolica aleqorizontă, etc. Căci, spune 
J ohannes Volkelt, maestrul Intru teorie al lui Panait Cerna : "Der Phanta- 
sieleih ist die unmittelhare, wharhaf'te Uherftihrung def, Gehaltes der Dich- 
tung in Sinnlichkeit ; der W ortleib ist nur die zeichenhaf'te Oherflăche, mit 
welcher der in seinen Phantasieleib gehulte dichterische Gehalt sprachgemaB 
verknupft ist, So ist cine jede Dichtung ein Phantasieăsthetisches, das mit 
einem Ăsthetischen der sinnlichenWahrnehmung eine sprachgebrauchsmăâig 
Einheit bildet" 1, 

Sub asemenea impulsuri ideatice, autorul român operează fără nici o 
îngrădire În planul imaginaţiei şi al fanteziei. Acestea au sarcini-diferite În 
structurarea compoziţiei, în sensul că prima construieşte tablourifmimetice, 
elin mediul exterior, cealaltă îşi rezervă rolul mai dificil de a combiua prin 
introspecţie secvenţe suprareale, pentru a sublinia şi uneori deforma aspectele 
de viaţă vizate eu intenţie. Nu imaginaţia, cum credea Baudelaire, ci fantezia 
ar fi "regina tuturor însuşirilor". Ea se conduce după "legile iei proprii care 
îi fac posibil să rezume, Într-un singur individ, Într-o acţiune sau într-o descriere. 
o sumă de trăsături disparate",", Jocul fanteziei are un caracter creator mai 
subliniat decît imaginaţia, aceasta limitîndu-se la remernorări de dale concrete, 
la "amintiri afective", Cum supremul şi unicul ţel al liricii de idei este sim- 
holizarea În diverse registre semantice, discipolul lui V olkelt ne Îndeamnă să 
acceptăm că fantezia şi simbolul constituie elementele distructive ale poeziei: 
"adevăratul poet gîndeşte direct în imagini" 3 semniîicante, şi nu prin idee 
nudă. 

Simbolica relevantă este ilustrată În Lirica de idei cu Cintecul nocturn 
al unui păstor din Asia de Leopardi. Cerna selectează o anumită secvenţă a 
caniicei, pe care o comentează: "Chiar din imagine vedem, Iără mijlocirea 

1 .Iohannes Vulkelt, Syslem der Astlietik, MUnchen, Erster Band, 1905, p, 86, 
2 Panait Cerna, Lirica de idei. Traducere şi cuvint înainte de Marin Găiseanu, Bucureşti 

"Univers", 1974, p. 147. 
3 Panait Cerna, op, ctt., p. 111. 
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poetului, cii afară de sarcina sa, bătr-înul poartă sarcina tuturor, că rănile 
sale sînt rănile neamului omenesc" 4. Au torul nu ne mai comunică dacă fragmen- 
tul respectiv, şi nu altul, i s-a relevat prima dată lui Leopardi, potrivit "prin- 
cipiului poetic" invocat eu alte prilejuri În Lirica (It: idei, În acord eu Poe şi eu 
Maiorescu, Nici nu putea 5-0 Iacă, pentru că poetul italian nu a adus lămuriri 
speciale privind "filozofia cornpozrţini", asemenea scriitorului american. Tu 
schimb, autorul român îşi explică prin deducţ.ie preexistenţa secv enţ.ei în 
"intuiţia fundamentală", ca idee poetică difuză. Aceasta se plasticizează prin 
adin imaginea conveuţ.ională şi simholică a unui hfd'rînel impovărat ele griji 
şi supus unui destin irnplacahil. Prin transfer inlropatetie (de la scr-iitor la 
cititor) se deşteaptă în co nşt.i irrta lectorului "Înl.reg tragicul existenţei umana, 
aşa cum îi apare marelui pesimist", Ni s-a dest.ăinuit poezia, nu poetul; imagi- 
nea, llU ideea formulată în chip explicit. 

Deci fragmentul ar susţine, după Cerna, sarcina semantică În tot.alitate. 
Deşi nu este strîns corelat eu celelalte, el poate să predieteze destinul secvenţelor 
învecinate: ordine, accent, semnificatie, chiar dimensiunea poemului în totali- 
tate, potrivit convingerii eseistului român că "poezia este un organism în care 
întregul precede părţilor" ", dar şi că partea poate determina întregul, In baza 
principiului compoz.itiei. Inainte ele elaborarea canticei, Leopard! a fost cuprins 
de () stare dispoziţ.ională negativă cauzată de spectacolul etern al suferinţ.ei 
omeneşti. Termenii b ătrin, păstor accentuează. latura concretă a imaginii, 
dominantă rămînînd experienţa intuitivă În dauna ideii poetice, celălalt 
element care intră în constitutia poeziei de idei de natură intropatel.ică. De 
aceea, crede Cerna, poetul italian a adăugat unele elemente noi, tot de natură 
imaginativă, pentru rotunjire simbolică. Să ne amintim că şi Poe era preocupat 
d eselecl.area secven ţelor şi de plasarea l'orm olor în Întregul cornpoz.iţioi. Scriito- 
rul român punea Î11 mod teoretic operaţia de selectare pe seama fanteziei. 
Cum aceasta era intenţ.iouată, fapt ce se poate constata şi În propria creaţie, 
înseamnă că el limita funcţia spontană a fanteziei. De aceea i s-a şi reproşat 
adesea ariditatea compoziţiilor, imaginile căutate, simbolurile forţate. 

Poezia, după Cerna, se naşte elin conexiune de secvenţe şi nu prin riguroasă 
gradare maioresciană. În compoziţie, fantezia intervine ca scenograf şi nu ea 
arhitect. In acest sens poate fi citat din nou Cinlecul tiociurti. Cerna a eliminat 
din discuţie secventa iniţială, o amplă invocaţ.ie adresată lunii, pentru că a 
dorit să dea o interpretare personală poemului Ieopardian. Luna ar fi deci un 
corelat al imaginii păstorului, repetînd prin asemănare acelaşi destin, iar repe- 
t.iţia În lirica de idei deschide calea spre generalizare. Că autorul canl.icei a 
Început eu înfăţişarea (Cerna foloseşte şi hegelianul "întrupare") imaginii lunii 
este o chestiune de strategie CI creatiei; că secvenţa iniţială abundă În retorisme 
este pentru că Lcopardi a dorit să transfere lncă de la început asupra ledorului 
(J stare dispnz iţională similară eu a sa proprie. Dar frazele retorice sînt de 
fapt întrebări vizînd tem e liloz ofice. Ele nu dan soluţii, susţine a uterul dezerta- 
ţiei Lirica de idei, însă prin earaelet'111 tensionat, acut, profnnd uman al sensuri- 
lor implicate devin idei poeLiee eu drept de existenţă în eompoziţie, subliniind 
totodată funcţia simbolic{, a imaginii regenle, indiferent care din ele (în raport 
eu "strategia" invenJiei ori a leeturii) : pribeagul, luna, poetuL 

Panait Cel'lla, op. cit., p. 146. 
Pana,it Cerna, op. cii., p, 81,- 82 (v. notele de la subşoll. 
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Căci, trebuie s-o spunem, decriptarea propusă de Cerria nu ni se pare 
suficient de convingătoare. Cel mult lpar în evidenţă unele ca rerrţ.e ale metodei 
intropat.et.ice : Cerna a decupat secvenţa despre nefericitul păstor şi pcregr in 
şi a absolutizat-o, pentru că aceasta corespundea mai bine stării lui sufleteşti 
şi convingerilor lui umanitariste. nu lipsite de oarecare coloratură socio-p olrtiră. 
Bătrînul este o victimă a existentei omeneşti, comparabil eu orice dezmoşt.enit 
al soartei despre care se vorbea atît ele des În literatura română de la 1900. 
Evocări de acest fel apar şi In creaţia poetului român, multe dintre ele pretexte 
pentru formulări filozofice. Nu se poate spune că Leopardi era insensibil .la 
si tua ţii le destina te să provoace sentimente generoase, însă Cerna îşi făcuse 
un principiu din il introduce soluţii fortifiantc În poeziile sale, pe cînd autorul 
Clnlewlul nocturn a tratat fără abatere temele mari ale umanităţii din pers- 
pectivă profund pesimistă. În această direcţie evoluează şi Cintecul nocturn, 
însă în acele secvenţe pe care Panait Cerna nil le-a mai luat în discuţie. 

Este de presupus că pentru Leopardi centrul ele greutate al caniicei îl 
constituie tocmai seria de secvenţe finale. Din perspectiva acestora, textul 
se prezintă ea o poveste tristă, şi nu a oricăruia dintre muritori, ei a artistului 
de geniu. Luna, păstorul şi pociul sînt concepte corelate, clar sarcina semantică, 
transferîndu-se de la un termen la altul, se fixează pe ultimul. însuşi Cerna 
ar Li ajuns la constatări asemănătoare dacă ar fi continuat examinarea textului. 
Ar fi observat că autorul italian nu se opreşte lal'lTima corelaţie de forme 
sensihile: imaginea lunii peregrin( in spaţiul cosmic, dublată romantic de 
cea a păstorului rătăcitor pe întinderile ar ide şi neprietenoase ale pămîntului. 
Este o corelatie "externă" căreia i se alătură alta "interni\", căci în ultimele 
secvenţe ale canitcei discursul poetic se desfăşoară cind în numele păstorului, 
cînd în cel al autorului. Este evident transferul de sarcină semantică asupra 
ultimului. Simbolica se extinde ele la sfera individualului (- biografia conven- 
ţională a păstorului) - la cea a generalului (umanitatea ncdeflniLă), vizînd 
o realitate mai înaltă, metafizică (destinul omului de aenitl), si toiCmai de aceea u ",1 
eternă. " 

Iată de ee intropatia de tip Cerna trebuie invocată eu 4)n](lel1ţ.ă în ceea 
ee priveşte canlu:a citată elin Leopardi. Şi Volkelt este de p ărerc că intropatia 
(Ein/,iihluHg) este condiţionată el e ordin e". Aceasta trebuie acceptată atît 
pe lin ia succesiuni i secvenţelor care p erm it transferul sent.imen tal, cît şi ca 
prniecţ.ie de la subiect la obiect, În cea mai bună tradiţie neohegeliană. Comen- 
tind secvenţa iudividualizată a păst.oru luivP. Cerna are impresia că se contu- 
rează o imagine simbolică (şi interpretarea poate fi susţinută pînă la un punct), 
al eă.rei sens se răsfrînge asupra întregului poem: "Explicaţia trebuie căutată 
in specificul fanteziei poetice, În deosehirea ei relativă de percepere sensibilă 
nu numai în ee priveşte claritatea, Lăria şi individualizarea imaginilor, ei şi în 
alte privinte care în part.e provin elin aceste deosebiri, în parte elin altele" 
p. 14G 147). 

l"'razele pot fi acceptate în gencralitatea lor. Dar ce spune însuşi Leopardi 
în legătnrft cu rolul fanteziei în poezie? Intr-una din Însemnările sale despre 
artă şi literatură citim: " ... eu nu am devenit senLimental decît atunci cînd, 
pierzîndu-mi fantezia, am ajuns, datorită raţiunii şi adevărului, insensibil 

6 Johal1nes Volkclt, op. cit., p, 152. 



dinaintea naturii şi prin urmare filozof" 7. Nu mai este nevoie de comentarii. 
Insomnarea datează din 1--5 iulie 1820 şi este total tributară studiului lui 
Schiller, Poezia naivă şi sentimentală, apărut cu două decenii in urmă şi hucu- 
rindu-se de mare preţuire în Italia. 

Nu trebuie neglijat nici alt aspect. Leopardi era nedrept eu sine Însuşi 
dud îşi interzicea accesul la fantezie: poezia sa nu este lipsită de această calitate. 
Alegorizările din Coniice, spre exemplu, o dovedesc pe deplin. Cît priveşte 
supraestimarea sentimsntalităţii, ca stare melancolică şi depresivă, aceasta 
putea să-i convină teoretic, atît lui, cît şi contemporanilor săi care încercau, 
după model german, să se definească prin concepte, şi, deocamdată eu umilinţă, 
să se distauţeze de antici. Faptul avea să trezească nedumerire mai tîrziu. 
Pentru Croce sentimentalitatea constituie doar o premiză, nu substanţă poetică. 
De aceea înclinăm să credem că, În privinta semnificaţiei şi funcţionalităţii 
coneeptelorestetice, Panait Cerna se afla mai aproape, în teorie şi chiar jn 
invenţie poetică, de simţirea modernă, faţă de Leopardi sau Alfred de Vigny. 

Poate însuşi Volkelt a sesizat unele inadvertenţe în aplicaţiile lui Cerna. 
Profesorul din Leipzig nu şi-a permis Însă să limiteze elanul tînărului său 
discipol, mai ales că intropatla nu se bucura de aderenţă În lumea meditera- 
neană; de aceea Cerna putea fi ocrotit ea mesager de bun augur. Fireşte, ca 
neohegelian, Volkelt ar fi preferat să se pună accent pc cota cea mai înaltă 
a ahstractizării, adică pe ultima secventă din CÎ.nfcClII nocturn. în limbaj intre- 
patetic s-ar Iiarătat că Ein{iihlang-ul este un proces de însuşire şi de transfer 
de emoţie estetică, pretextul constituindu-I deopotrivă lumea obiectivă ca 
şi cea subiectivă. Impresia selenară provocată de prima secvenţă, avînd ea 
regent luna, constituie o sursă externă. Transferată asupra imaginii păstorului, 
regentul secvenţei a doua, (operaţie ce ţine de domeniul fanteziei, cum bine 
observă şi P. Cerna), se produce un fenomen de inter iorizare, astfel că ambele 
surse de impulsuri se regăsesc în acelaşi plan de sensibilitate. În raport eu 
scriitorul, păstorul devine sursă externă şi urmează să. se repete intruziunea 
al cărei ciclu se încheie odată eu implicarea cititorului prin lectură. Astfel 
intropatia reprezintă un caz special de receptare, mai mult ipotetic, în care 
se află circuitul informaţiei emoţionale şi în care obiectul devine subiect, şi 
invers, după schema: lună -- păstor -- scriitor I ! carte --- cititor. 

Tot pentru simbolica relevantă (Cerna spune "reprezentativă") este 
citat şi poemul Moise de Alfred de Vigny. După Cerna, eroul biblic reprezintă 
"imaginea vieţii oricărui conducător de popor, oricărui spirit extraordinar" 
(p. 147). A doua parte a propoziţiei fiind prea convenţională, n-o mai luăm 
în discuţie. în schimb, ne exprimăm unele rezerve în legătură eu prima, pe 
linia aceluiaşi Einfiihlung. Iată fragmentul final al cuvîntării lui Moise către 
Dumnezeu: "Cînd fu cuprins păstorul (Moise n.n.) de duhul tău divin, I Şi-a 
spus mulţimea-a şoaptă: "El nouă ni-i străin" ; / La ochii mei de flăcări toţi 
ochii se plecară, ! Mai mult decît un suflet vedeau în sfînta pară, I VăZUl iubirea 
stinsă, prietenii deşarte, I Fecioarele sub văluri se-nfricoşau de moarte, / 
înfăşurat atuncea în neagra ta coloană, i Am mers atuncea singur, în gloria 
mea vană I Şi inimii şoptit-am; "Azi, oare, ce-ai mai vrea ?" / Să doarmă 
pe-un sîn moale îmi este fruntea grea, I Şi mîna ee tu-atinge eu mîna spaimă 
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------ 
7 G. Lcopardi Scrisori, Insemnărt, Cugetări. Antologie, traducere, note şi preîaţă de 

Smaranda Bratu stati, Bucureşti, "Univers", 1978, p. 113. 
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las ;/ Pe gllr[t am un fulger, furtună am în glas; ! în Joc să mă iubească ei 
tremură de frică, ; Cînd le deschid largi braţe toţi în genunchi îmi pică" 8. 

Categoric, acesta nu Cele "regele regilor" din Biblie, cel care a scos poporul 
evreu din captivitate şi a urcat apoi cu faţa strălu minat ă de har divin pe Sinai. 
El se află în conflict şi cu Dumnezeul crestinilor şi cu poporul lui Israel, aşa 
că în altă parte trebuie să-i identificăm chipul. Şi dacă nu-l găsim nici la 
.Iohn Milton, nici la marii cărturari ai bisericii franceze, la Bossuet sau Malherho 
nu ne rămîne decît să ne adresăm sursei celei mai autorizate şi mai credibile, 
adică lui Alfred de Vigny. Poetul francez şi-a permis să se abată de la modelele 
sacre îndătinate plin Biblie. ori alte cărţi de cu It bisericesc. Schimbarea de 
perspectivă a fost determinată de evenimente tipic franceze de la sfîrşitul 
secolului al XVIII-lea. Franţa adăugase cu mîndrie la zestrea spirituală a 
umanităţii o Biblie nouă, cea a revoluţiei, şi cum raporturile eu biserica şi eu 
trecutul istorie trebuiau regindit.e, şi mitul creştin solicita mutaţii corespunză- 
toare. Şi apoi ne aflăm în plin romantism, tar Allred de Vigny este primul din 
generaţie, mult înaintea lui Victor Hugo, care a modernizat marile mituri 
biblice, redactînd ciclul nu prea îr tins, Cartea mistică, În care se află inclus 
şi poemu 1 Moise. 1 ntr-o Însemnare din Icurnol d'iin poeie, purtind titlu 1 
Elenaiicn, poetul franceza îşiimaglnează un dialog direct şi foarte dur cu divi- 
nitatea, dovadă că mitul biblie şi în general starea adamică I-au preocupa l; 
insistent. Aici se află şi primele impulsuri, în maniera ,;p:rineipiului compoziţiei", 
din ea re s-a iscat poemul l\1oise. Expresii ca "mal de I'ârne", "p(ehe", "souf- 
Irance", "douleurs" transpar în cuvîntarea fără speranţă a eroului de pe muntele 
Horeb. 

Nu este vorba deci de un conducător ,.reprezentativ", cum credea Panait 
Cerna, ci de o criză de conştiinţă pe care prima generaţie romantică o rcsimţea 
su b forma unor modificări de raporturi între om şi divinitate, reeditîndu-se 
"cazul" Milto n. Insă poetul român vrea să credem că secvenţa în discuţie 
ar fi gencralizantă şi simbolică pentru oriee model de suveran .\um;nuL. Dar 
cine şi-l poate imagina pe Moise în dialog cu divinitatea, fără,la fi auzit de 
aceasta 'J HeJ orismele sale colorate în diferite tonuri ale persuasiu nii fac să se 
simtă mai curînd oboseala (deci o stare negativă, de neînţeles pentru un ales 
al Domnului), nemulţumirea şi poate chiar revolta. Byron sau Eminescu, 
care nu acceptă situaţii intermediare, I-ar fi asociat pe Moisc direct lui Satano 

Sintem în măsură să întrepi indetn ° lectură mai adecvată a lui Moise, 
comparîndu-l eu un poem de aceeaşi Iactură aparţinînd lui Panait Cerna şi 
anume Plinsul lui Adam. Comparaţia ni se pare utilă şi pentru că, apelînd 
la volumul Lirica de idei, avem şansa de a ne apropia dintr-o perspectivă inedită 
de creaţia poetului român. Acest lucru a fost sesizat şi de unul dintre primii 
recenzenţi ai dizertaţiei Gedonkenl nril: (Lirica de idei), cunoscutul istoric 
cernăuţean A. Ieşanw. Acesta sci ia cu ani în urmă: "Cerua îşi ilustrează con- 
cepţia sa estetică eu exemple din literatura mondială. Cetitorul o va găsi 
verificată şi in opera lui poetică; îndeosebi o serie de poezii de tont inut filosofic 

8 Alired de Vigny, Versuri alese. Traducere, note şi ingrijire de ediţie de Ionel Marinescu, 
pl'cfaţ:ă de Ovidiu Drimba, BucUl"eşti, Editura Tineretului, 1968, p. 31. 

9 Alfred de Vigny, Journal d'un poete, Paris, Hachette. (Ş.a.) p. 287. 
10 A. leş,m, P. Cana, Die Gedanktmlyrlk (recenzie), in .Junitnea literară", XIII, 1924, 

n:r. 3- 4, p. 181, 
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pun în plină lumină deosebirea între lnf'ăţ.işar ca poetică a unei idei ş; desvol- 
tarea ei discursvă", Plinsul lui Adam este o poezie interpretahilă din perspec- 
tiva lirici! de idei şi, implicit, a intr opatiei. Ea pcet.izează lina din "temele 
mari" ale omenirii izvorîtă din miturile biblice, ceea ce o apropie de Moise. 
Totodată, Cerna, foarte bun cunoscător al capodoperelor literare mondiale, 
şi-a permis să adapteze tema adamică a omului la co ndiţ.iile realităţiilor ro rn â- 
neşti de la 1900, fapt. retinut cu mare satisfactie de critica vremii. 

Pentru că ne aflăm în cazul unei teme de largă circulaţie, ni se pare 
firesc să extindem sfera de referinţă plnă la Miltnn. Povestea miltoniană a 
căderii omului în păcat nu l-a atras însă pe poetul rornăn pentru că este axată 
pe fala dumnezeirii şi pe intrigile adversarului vizînd opera de creaţie. În schimb 
l-a interesat destinul lui Adam, după săvîrşirea păcatului primordial. Izgonit 
de Arhanghel, îşi pierde nemurirea, dar devine creator de umanitate. O pagină 
din Paradisul pierdut trehuie să-I fi impresionat profund pe Panait Cerna, 
provocîndu-i, cum ar spune el, starea dispozitională care a condiţionat elaho- 
rarea poemului. Inainte de îndeplinirea poru ncii divine, Arhanghelul ii arată lui 
Adam consecinţele încălcării interdicţiei. El vede ea pe lin ecran caleidoscopic 
cum păcatul originar declanşează În lume o infinitate de fapte monstruoase. 
Acestea ar reprezenta, în chip alegoric şi m oralizator, Iaţa celuilalt, a intri- 
gantului ispititor al Evei. 1 se înfăl.işează i omorul primordial, Adam prrvindu- 
şi acuma fiii ind nenăscuţi. Rolurile sînt peste puterea de înţelegere a pro- 
tagoniştilor, căci răul se naşte din senin chiar şi În varianta puritanizat.ă a lui 
J. MUtau. De aceea Arhanghclul trebuie să explice într-o manieră destul de 
criptică şi pe spezele aceleiaşi culpe dintîi: ,,- 0, chipul Domnului s-a tras 
din om -- ! Răspunse .MihaiI- cind Omul Însuşi! S-a mirşăvit, îngăduind 
s-ajungă 1 Al unei nenlrînate pofte rob: ; Şi-atunci luat-a chipul celui care I 
Era slujit de e1- un chip hidos, ! AI v iciului, care o făcu! Pe Eva-ntii să cadă 
În păcat" Il. 

Lectura viitorului prin oglindă a fost folosită în manieră miltoniană 
deun alt genÎu englez, şi anume de Byron, în marele poem dramatic, Cain, 
starea adamică sub forma irnpulsului predestinat al cunoaşterii este transferată 
asupra primului născut, ceea ee simbolizează eternizarea căderii în păcat, 
temă preluată şi de Victor Hugo în Legenda secolelor. Sensibilitatea romantică 
a tins la recuperarea lui Lucifer şi a lui Cain pe plan moral şi estetic. Dacă 
la Milton Lucifer respectă. tradiţia biblică, deşi se distinge ea personaj literar 
printr-o strălucire narativă unică în Paradisul pierdut, la Byron' divinitatea 
supremă nici măcar nu mai apare în conflictualitatea dramatică, Ea este doar 
pomenită, În schimb, Lucifer şi Cain devin eroi de anvergură. Din personaje 
odioase, cei doi îşi modifică statutul moral datorită destinului tragic, in special 
În ceea ce îl priveşte pe ultimul. Acesta se zbate pe de () pa rte în tre starea 
adamică a cunoasterii si a căderii: 

.Luciţer: îţi blestemi tatăl? 
Cain: Nu m-a blestemat f Şi el suflîndu-rni viaţă 'l Şi Înainte, f CÎnd 
a cules opritul fruct? 
Lucifer: E drept I Blestemul e-ntre voi. Dar cum rămîne I Cu fratele, 
cu fiii tăi? 

11 John Milton, Paradisul pierdut. în româneşte de Aurel Covaci, prefaţă şi t.abel cro- 
nologic de Petre Solomon, Bucureşti, .MinCl'va, 1972, p. 407. 



Cain: Şi ei! Lsor împărţi cu mine, tatăl lor ! Şi frate. Asta-i rnoştenirea 
mea. ! Le-a las întreagă" 12, 

pe de altă parte, îl ispiteşte starea luciferică a răzvrătirii. Ambele 
coordonate morale Iac din personaj ul lui By rnn un erou complex, 
uman şi modern. Fimcşte, ideea dezvoltării pasajelor clasice din 
Biblie, organizatc Jn formă epop eică, ap a rţ.ineunarelui înaintaş englez, dar 
Cain la care ne referim este pur şi simplu o invenţie În raport cu Cartea căriilar, 
Căci povestea primului născut nu ne este înfăţişată decit sub forma succintă 
a f'ratricidului, atît În 'Vechiul Testament cît şi în Pot adisul pierdut. Byron 
imaginează o amplă biografie spirituală În care se Înfruntă prineipiile funda- 
mentale ale existenţei. Intre oameni, Cain este primul disident. Într-o manieră 
cu totul diferită de cea a lui Lucifer, asum iudu-şi cu toată conşt.iiuţa greaua 
povară a păcatului, o alegorie a eternci cunoaşteri a damice. Astfel, prin funcţia 
sa semantică, eroul lui Byron poate Ii raportat la simbolica relevantă despre 
care vorbeşte Panait Cerna. 

Tot () invenţie este şi Conştiinţa lui Victor Hugo din Legenda secolelor. 
Poetul francez plasează existenţa literară a lui Cain al S[lU după săvîrşirea 
omorului. V.Hugo 11 concepe pe Cain ca pe un factor de conştiinţă. Legenda 
spune că s-a inspirat dintr-o reprezentare plast.ică a ochiului lui Dumnezeu 
(o gravură a lui Gueud eville), existînd de obicei şi pe peretele apusean al biseri- 
cilor crestine, Să retinem înrudirea semantică: moarteli soarelui la religiile 
de mare tradiţie (de pildă asiatice), ochiul apotropaic la creştini (ca o garanţie 
a ascendenţ.oi regimului diurn asupra celui nocturn), ochiul pu.nitiv În varianta 
lui Victor Hugo. Pe acest solfegiu de idei poetul francez şi-a construit Leza 
centrală a cărţii şi anume cnnsec inţ.ele miltoniene ale căderii în păcat, de la 
primul actor care a f ost Adam la variau tu lui contemporaneizaLă ee poartă 
ca protagonist numele lui Napoleon al III-lea. De aici povestea hihlică a lui 
Adam trece În seria de leme consacrate filosofiei istoriei. 

Fără a da neapărat sens valorizator cornparaţiei, nici Plinsullu! Adam 
nu este lipsit de interes pe linia "invenţ.iei" p oernatice. Lectorului cpitemporan 
nu-i spune mai nimic acest lucru. El este obişnuit să identifice originalitatea 
poetică În limbaj, şi HU greşeşte, adică în translarea formelor lexicale cu scopul 
construirii unui orizont imagistic. Fahulaţia contează mai putiu. Dar dacă 
astăzi contează Înainte de toate aventura cuvîntului, fie şi ca logos demiurgie, 
fiindu-şi sieşi suficient, glosatorilor Bibliei şi ai Paradisului -pierdut le era 
suficientă povestea. Ea îndeplinea Iuncţ.ia poetică de "limbaj" construit 
neapărat din secvenţe inedite. cornunicînd în forme imaginate stări atitudinale 
dintre cele mai tensionate. Este starea adamică a omului care i-a cuprins ori 

rccuprins pe marii romantici aflaţi în seism.e istorice bine cunoscute, ceea ce 
i-a obligat să rernndeleze nu temele banale. ei miturile fundamentale. 

Să-I plasăm dar pe Cerna În vecinătatea marilor săi înaintaşi în ceea ee 
priveşte modelarea (Milton), sau inventarea (Byron, Vie.tor Hugo) unor scene 
mitice. Ca şi în cazul autorilor citaţi, Cerna nu se afirmă eu originalitate absolu- 
tă, datorită preexistente! modelelor pe care le dezvoltă şi le stilizează dintr-o 
perspectivă proprie şi nu prea, cea a sirnbolici i relevante, reuşind să se salveze 
de simpla imitaţie şi de epigonism. Spre exemplu, Cema îşi pune exolllln 5i- 
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12 George Gordon Byron, Cain, in voI. Opere alese, In româneşte de Virgil Teodorescu, 
cu () prefaţă de Dan Grigorescu, Bucureşti, Editura pentru Literatură Universală, 1.967, p. 406. 



178 MAGDA UHSAC}J]E 8 

tuaţie de revoltat. La Milton, Adam adresează Întrebări pentru a fi povăţuit, de 
aceea şi Mihail, inspirat de suveranul ceresc, încă grijuliu cu soarta proto- 
părinţ.ilor, îl sfătuieşte cu blîndeţe cum să-şi cîrmuiască familia şi gospodăria 
în aşa fel încît să devină model pentru întreg neamul omenesc. La Byron, 
primul părinte se arată foarte drastic CII Cain, neţinînd seama că f'ratricidul 
intra tot În contul socotelilor sale eu divinitatea. Dialogul dintre Adam şi 
Cain de la sfîrşitul poemului lui Byron poate fi luat ca a doua izgonire, de data 
aceasta din preajma protopărinţilor, şi in termeni mult mai aspri decît cea 
executată de Mihail. In acest moment, al celei de a doua izgoniri, a plasat 
Victor Hugo secvenţa citată din Legenda secolelor. in Conştiinţa este înfăţişată 
lunga şi chinuitoarea prigoană a lui Cain, urmărit prin pustiurile îndepărtate 
ale Orientului de ochiul răzbunător al lui Dumnezeu, destinul primului născut 
devenind incomparabil mai dramatic decît al tatălui care a trăit în pace pînă 
Ia adînci bătrîneţi, îngrijindu-şi turma de oi şi arindu-şi cîmpia lîngă poarta 
raiului. 

Tot În momentul căderii lui Cain îşi imaginează şi Panait Cerua Pl!nSl11 
lui Adam. Dar raporturile dintre cei doi protagonişti sînt cu totul diferite 
faţă de poetizărlle anterioare, nu ca Între suveran şi supus, ci ca Între tată 
şi fiu. Incă de Ia apariţia volumului de Poezii (1910) al lui P. Cerna s-a observat 
această modificare' de perspectivă. Nicolae J orga scria, recenzînd volumul: 
"Cain nu e Cain din Biblie, Cain care a ucis, Cain care poartă pe frunte stig- 
matul osîndei şi În suflet gînd n l care muşcă, făcînd să se verse necontenit 
sîngele negru al nelegiuirii, nu e fiul lui Adam, fiul cel dintîi şi mai iubit in 
leagăn, e o jertfă, jertfa mîniei un ui Cer care ar fi putut să ierte şi a căru i 
menire nu era să semene dihonie Între cei de acelasi sînge" 13. 

Căderea, dintr-o dramă religioasă (Biblie), umanistă. (Milton) revoluţio- 
nară (Byron), filosofică (V. Hugo), devine la poetul român o mişcătoare poveste 
de familie, fără a-i anula unele dintre semnificatiile stabilite de marii săi înain- 
taşi. Plinsul lui Adam este şi al lui Cain, dar 'înainte de toate este al oricărui 
părinte care-şi găseşte fiul în nenorocire, temă general umană. De aici şi reabili- 
tarea filosofică a poemului lui Panait Cerna pe linia simholicii relevante şi 
deci În manieră personală. Structura lui psihică generoasă a fost mai sensibilă 
pentru cel aflat În năpastă, urmărit de o soartă nedreaptă. Accentul pus pe 
Adam explică de ce Panait Cerna a preferat din Cintecul nocturn, ca exempli- 
ficare a simholicii relevante din Lirica de idei, imaginea bătrînului eu alegorica 
[egăturică de vreascuri purtată în spate şi mergînd fără ţintă. 

Dar mai este posihilă o interpretare a personajului Adam, în acord cu 
poemul Aloise allui Alfred de Vigny. Textul se prezintă ea un amplu monolog 
construit pe baza a 13/14 unităţi ritmice, pe care Adam 11 rosteşte în prezenţa 
imaginară a lui Dumnezeu, asemenea lui Moise pe muntele Horeb. El evocă 
mai întîi tinereţea simplă şi luminoasă a fiilor săi, crescuţi în natura sălbatică, 
În deplină armonie şi suh privirile pline de Încîntare ale părinţtlor. Pasajul 
a fost ales cu tact de Cerna pentru a se înţelege că mînia divină se poate revărsa 
din senin asupra omului. Dintr-odată: "Un gînd veni de- aiurea- ucigătorul 
gînd I Şi-n Cain, bunul Cain, pătrunse-ntunecat". Tocmai amploarea discursivă 

la Nicolae Iorga, Poezii de P. Cerna, In vol, Studii literare, 1, Buc ureşti, Editura Tine!' e- 
tului, 1969, p. 266. 
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a atras aprecierile unui cercetător mai nou al poetului român "Farmecul 
acestei poezii este mai mult In dramatismul monclogic al lui Adam decît în 
puritatea şi expresivitatea lui formală". De aceea, lăsînd la o parte unele imagini 
nereuşite, "totul se replăsmuieşte şi devine strălucitoare ardoarea nicicînd 
stinsă ce arde în pieptul lui Adam";», Imaginea Iumului despărţitor între 
Dumnezeu şi om, asociată cu roiul de gînduri, de asemenea refuzate, trebuie să-i 
fi plăcut lui Cerna, căci ştim din Lirica de idei şi din diverse Însemnări ee mare 
preţ punea pe iJeetele căutate în poezie, fie de natură imagistică, fie ideatică. 
Iată şi un pasaj care dă impresia că este desprins din Cintecul nocturn al lui 
Leopardi, secvenţa despre bătrînul păstor asiatic- : "Nu-i moarte pentru Cain, 
nici alinare lUl-i- I Ce vrei să faci, Tu, Doamne, cu suferinţa lui? ! 0, dacă 
spre urzirea unei cereşti podoabe I îţi trebuie durerea făpturii tale slabe, / 
Ridică de pe viaţă-i povara, că-i a mea, I Şi pune-mi-o pc umeri, de vrei, eu! 
mult mai grea ! Mi-aş duce-o fără murmur, chiar de m-ar Iringe-n calc, 
Căci inima-mi cunoaşte şi darurile talc .. ." 

Plînsul lui Adam este expresia unei revolte În genunchi. Dar eroul biblic 
pune îrrtrebăr-i şi acest lucru este impurtant din mai multe puncte de vedere. 
Unul este de natură poetică, altul, teologală. Ne interesează primul. Lirica 
de idei, arată Cerna, nu este destinată să dea răspuns unor probleme filosofice. 
Ea pune întrebarea ea teză, iar răspunsul poate fi doar intuit din caracterul 
tensionat al rostirii. Aşa se şi explică structura retorică li lui Moise şi a Plinsului 
lui Adam, ambele constituite din multiple serii interogative. Pentru autorii 
respectivi, aceasta este şi o tehnică adecvată În scopul realizării impresiei de 
deîerenţă faţă de Zeu, care se poate transforma, după împrejurări, cînd într-o 
stare de comuniune, adică de refacere a "după chipului", în termenii dogma- 
ticii, cînd în alta de revoltă. După cum s-a văzut, Cerna le foloseşte pe amîndouă, 
urmarea fiind salvarea eroului din schematismul obişnuit în textele destinate 
cultului. , 

Fără a intra În conflict cu interesele eclesiei, Cerna, avîng" în faţa sa o 
strălucită tradiţie de mari creatori vizionari, reuşeşte să transforme temele 
şi personajele hihlice în simboluri general-umane. Dacă Adam din Vechiul 
Testament devine la el un simbol reprezentativ pentru orice părinte, integrahil 
ca exemplificare În Lirica de idei, Isus din N oul Testament devine simbolul 
generozităţii unui om ee se jertfeşte pentru semeni. Totul se petrece la modul 
cel mai profund omenesc, desacralizat în poezia lui Panait Cerna. 

PANAIT CERNA: UNE SYMBOLIQUE RELEVANTE 

Le travait considere que Panait Cerna a inclus ses prupres experienccs artistiques en dis- 
culant les principes esthestiques de la poesie Iyrique d'idees. Ainsi, si I'auteur i'llustre la "symbo- 
lique relevante" par Moise d'Alfred de Vigny et par Canto tiollurno di un pastore errnnie dell' Asia 
de G. Leopardi on psut demontrer avec des arguments similaires suggeres par l' Einfiihlzmg de 
l'Idee ou de I'intuition que Pltnsullui Adam (La plainie d' Adam) et Isus (.Jesus) de Cema s'integrent 
Il la mi\me typologie symboIique. Le premier poeme a eu comme mode.Ie Paradise Losi de John 

l Mtll'cello Camelucci, La vita e l'opera di Panait Cerna, Homa, 1935, p. 78. 
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