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George POPA

POEZIA ORFICÃ
entru a înþelege atributul de orfism ºi, consecutiv, de poet orfic, reamintim esenþialul din mitul
lui Orfeu, zeul muzicii în vechea Eladã, ºi implicaþiile sale simbolice ºi metafizice rãsfrînte asupra poeziei.
Dupã cele mai multe surse tradiþionale, Orfeu era de
origine tracã, fiul al regelui Oeagru ºi al zînei Caliope.
Adoptat de greci, Orfeu aduce aici ideea de nemurire, inexistentã anterior în patria lui Homer (pentru cã muzica
desfãºoarã veºnicia). Apollo, zeul artelor (muzica este
însumarea metafizicã a tuturor artelor) îi dãruieºte lira, iar
cîntecele sale erau atît de vrãjitoare, încît îmblînzeau sãlbãticiunile, furtunile mãrii, clinteau pînã ºi stîncile. Soþia
sa, nimfa Euridice, moare muºcatã de o viperã. Orfeu
roagã pe Zeus sã o readucã pe pãmînt, acesta se înduplecã,
dar cu condiþia sã nu se uite la Euridice în timpul revenirii
din infern. Dar Orfeu nu respectã consemnul, astfel cã,
spre sfîrºitul cãlãtoriei, întorcîndu-ºi privirile înapoi spre
nimfã, aceasta moare a doua oarã ºi pentru totdeauna.
Acest lucru deoarece Euridice era muzicã purã, cîntul cel
mai sublim al zeului. Iar muzica este incaptabilã. O
dezmãrginire etericã.
Dupã pierderea Euridicei, dispreþuind carnalul,
menadele, preotesele tracice ale cultului orgiastic îl sfîºie
pe Orfeu ºi îi azvîrl capul în rîul Hebros, de unde trece în
marea Egee. Capul continuã sã cînte (pentru cã muzica
este faptã a minþii, ºi este eternã), ajunge în insula Lesbos.
Aceasta devine leagãnul poeziei lirice, atingînd apogeul cu
celebra poetã ºi muzicianã Sappho. ªi tot aici are loc instituirea unui oracol ºi a unor misterii orfice, iar lira este ridicatã de zei la cer, unde formeazã constelaþia lirei.
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Privitã prin prisma multiplei simbolice orfice, poezia,
muzicã a verbului, este un mister care nu se înþelege decît
cu misterul din noi înºine, setos de elanurile zborului eliberator cãtre cele mai înalte creste ale simþirii ºi gîndirii,
luînd pe aripi frumosul ºi sublimul naturii pentru a le
înveºnici în prezenturi absolute.
Ca atare, potrivit mitului lui Orfeu, în creuzetul alchimic al unei poezii orfice intrã urmãtoarele elemente: capacitatea de cîntare, caracterul incantatoriu ºi caracterul iniþiatic. Poezia nu este nici metricã, nici rimã, nici metaforã.
Este fluid muzical, fior metafizic, eliberare în inefabil –
indiferent de mijloacele stilistice utilizate.
Cuvîntul „poezie” derivã de la grecescul poiein – care
însemneazã a face, a crea, iar la anticii elini recitarea
poeziilor era acompaniatã de lirã. Prin urmare, poezia trebuie sine qua non sã dezvolte virtuþile cîntului, ale muzicii.
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Care sunt aceste virtuþi? Fenomenologia muzicii se
desfãºoarã în trei momente; sunet, stingerea sunetului,
naºterea unui sunet nou din energia dezvoltatã ºi indusã
de sunetul precedent, acest lucru la indefinit, astfel cã
Platon a putut afirma cã muzica este „veºnicie în miºcare”.
ªi fiind melodioasã, o poezie induce sentimentul eternitãþii
ºi, prin aceasta, este orficã.
Incantaþia – cantabilitatea unitã cu caracterul ritualic
de instituire a logicii interne a poemului – pregãtesc
absorbþia transfiguratoare în inefabil. Exemplu absolut de
poezie orficã este eminesciana Peste vîrfuri. Melodicitatea
poeziei, trãsãturã fundamentalã a liricii lui Eminescu, care
a fructificat în mod unic eufonia, cantabilitatea graiului
românesc, împlineºte rolul amintit mai sus, de a induce
sentimentul miºcãrii fãrã sfîrºit, „eternitatea în miºcare”,
proprie muzicii, de care vorbeºte autorul Dialogurilor. În
poezia Peste vîrfuri, incantaþia ritualicã este efectuatã de
miºcãrile din naturã – alunecarea lunii pe cer ºi bãtaia frunzelor codrului, miºcãri continuate de sunetul cornului, deci
miºcarea muzicalã ca atare, care transferã ºi amplificã ritualul miºcãrii indefinite a veºniciei, pregãtind în modul
acesta iniþierea în negrãitul unei morþi iniþiatice, pierdere
de sine într-o beatitudine fãrã de nume: „Dintre ramuri de
arin/ Melancolic cornul sunã.// Mai departe, Mai departe,/
Mai încet, tot mai încet, / Sufletu-mi nemîngîiet/ Îndulcind
cu dor de moarte”.
Poezia orficã iniþiazã în nemurire. Lucrul acesta îl
împlineºte prezentul etern poetic. Cãci scrie Pindar:
„Numai cele frumoase se cuvine sã le arãtãm oamenilor”,
pentru cã „cine înfãptuieºte frumosul, arde slava lui cu
vãpaia imnurilor de glorie”. „În armonia lucrurilor nepieritoare se pãstreazã ceea ce voi atinge cu strunele”.
Cugetarea înaltã îºi aflã cale în Verb ºi astfel devine
Adevãr peren. Secvenþele de prezent etern devin tezaurul
Aducerilor aminte, ºi în felul acesta, natura – „aºtrii ºi fluviile ºi valurile mãrii te strigã din netimp înapoi”. Cel ce
jertfeºte celor mai frumoase devine el însuºi tînãr ºi frumos
– un oaspete al eternitãþii melosului.
Înainte de a trece la exemplele unor poeme în întreaga
lor desfãºurare, trebuie de spus cã existã strofe, distihuri
sau un singur vers care sunt purã incantaþie ºi iniþiere. Aºa
are loc cu distihul din poezia Noi a lui Octavian Goga, prin
care ne iniþiazã în misterul absolutului cîntului:
„Privighetori din alte þãri/ Vin doina sã ne-asculte”. Sau
finalul din poezia lui Lucian Blaga, Cîntãreþii bolnavi:
„Rãni ducem – izvoare/ – deschise sub hainã./ Sporim nesfîrºirea/ c-un cîntec, c-o tainã”. Iatã interdicþia lui Hafiz
 11

adresatã celor cred cã-i pot descifra misterul inefabilului
din gazelurile sale.”Nu-þi pune isteþimea ca sã-nþelegi ceam spus,/ Cãci pana-mi are-o tainã ºi scrie cu nespus”. ªi
versul lui Arthur Rimbaud: „ªi poate cã adevãrul ne
aºteaptã în jurul nostru cu îngerii sãi plîngînd”.
Lirica poetei ºi cîntãreþei din Lesbos, Sappho, denumitã a zecea Muzã, este paradigmaticã pentru poezia orficã
a antichitãþii:
Mi se pare-ntocmai la fel cu zeii
Omul care lîngã tine se-aºeazã
ªi de-aproape dulcile ºoapte-þi soarbe
Fruntea-nclinînd.
ªi surîsul fermecãtor þi-admirã.
Tare-atunci în piept inima-mi doare.
De cum te zãresc glasul mi se moaie
ªi mi se stinge.
Limba mi se usucã-n gurã,
Foc cumplit sub piele mi se strecoarã,
Sã mai vãd cu ochii nu pot ºi tare-mi
Vîjîie-auzul.
De sudoare-s plinã ºi mã cuprinde
Un tremur; ºi mai galbenã sunt la chipu-mi
De cum este firul uscat de iarbã:
Parc-aºi fi moartã. (trad. C.I. Balmuº)
Sappho nu descrie aici un bãrbat, ci instituie o prezenþã
inductoare a reacþiei totale a unei fiinþe totale faþã de o
totalitate pe care o resimte ca fiind cosmicã. Ni se prezintã cu o deosebitã forþã liricã freamãtul sîngelui, icoanele
vizionare ºi cutremurul transfigurator încercate la vederea
iubitului. Asemuindu-l cu zeii, poeta trãieºte înfiorarea
sacrã a unei hierofanii, a prezenþei unei fãpturi cereºti.
Aceastã adevãratã revelaþie dezlãnþuie o suitã precipitatã
de reacþii din ce în ce mai intense: glasul i se îneacã, limba
i se usucã, inima o doare, o arºiþã-i cotropeºte trupul, ochii
i se întunecã, urechile-i vîjîie, un tremur îi zguduie întreaga fãpturã, capãtã paloare de moarte. Este transa, este
moartea iniþiaticã. Pentru Sappho, fiorul dragostei este
sublimul care „atunci cînd apare, sfarmã totul ca un trãsnet”, cum afirmã Longinus în Tratatul despre sublim.
Iatã lapidar ºi deosebit de expresiv, în viziunea geniului popular, inducþia morþii iniþiatice în dragoste: „La fîntîna lui Novac/ Se-ntîlneºte drag cu drag,/ Se sãrutã pînã
zac.// La fîntîna din rãzor/ Se-ntîlneºte dor cu dor,/ Se
sãrutã pînã mor”. Nu se întîlnesc ºi se contopesc douã
nume, ci douã principii – ale dragului ºi dorului, douã simboluri vii, perene.
În poezia Pe lîngã plopii fãrã soþ, existã o gradaþie a
incantaþiei care poartã progresiv iubita pînã la intrarea
iniþiaticã în a deveni luminã din luminã, Dumnezeu din
Dumnezeu, raza din ochii ei putînd aprinde o stea ce poartã
pînã în veºnicie, astfel cã „Ai fi trãit în veci de veci”; pentru cã iubirea poetului vine samsaric din cealaltã vecie, cea
trecutã, culminaþia iniþierii fiind aprinderea candelei iubirii
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cu flacãra farmecului ei sfînt.
În lirica profund amarã a lui Giacomo Leopardi,
poemul Infinitul ocupã un loc privilegiat, semnînd o
secvenþã de înseninare, de exorcizare a acestei vieþi a
suferinþei ºi nimicniciei care l-a fãcut pe poet sã exclame
„E funesto per chi nasce il di natale” – nefericit e cel ce se
naºte în ziua sa natalã.
Refugiat în naturã, aºezat la marginea unui lac ºi cufundat în binefãcãtoarea pace, poetul uitã nu numai lumea, dar
ºi pe sine însuºi. Devenit una cu nemãrginirea mobilã a
firii, el îºi pierde identitatea, persistînd doar o purã
încîntare fãrã nume:
Mi-e drag de mult acest colnic pustiu
ªi-acest frunziº ce din atîtea pãrþi
Ascunde ochiului adînca zare.
M-aºez aici ºi cu privirea þintã
Eu îmi închipui nesfîrºite spaþii
ªi supraomeneºti tãceri
ªi-o pace-atîta de profundã,
Cã inima aproape se-nspãimîntã.
ªi-apoi cînd vîntul freamãtã prin ramuri
Nemãrginita liniºte-o aseamãn
Cu acest glas; ºi-mi amintesc vecia
ªi timpii duºi ºi timpul cel de azi,
Cel viu, ºi cîntul sãu. În necuprins
Se-neacã al meu gînd. ªi ce-ncîntare
Sã naufragiez în vasta mare...
În felul acesta, totul devine înalta bucurie a „naufragiului”, a absorbþiei în acea muzicã pancosmicã, acel suflu al
indefinisabilului: „Cosi fra questa/Imensità s’annego il
pensier mio/ E il naufragar m’e dolce in questo mare” –
dorinþã asemenea Isoldei în finalul dramei wagneriene: „In
des Wonnesmeeres / wogenden Schwall,/ in dem tönenden
Schall/ in des Welt-Atmes/ wehendem All – / ertrinken,/
versinken – / unbewust –/ höchste Lust!”. În valurile
unduitoare ale mãrii extazului, în adiindul Tot al sufletului
lumii – sã mã înec – sã mã cufund – fãrã de nume – cea
mai înaltã voluptate!”.
Poezia lui Charles Baudelaire Harmonie du soir –
Armonia serii – este de asemenea exemplarã ca magie ºi
iniþiere orficã. Incantaþia datoritã melodicitãþii
excepþionale, însoþitã de miºcarea ritualicã suitoare, poartã
cu perfectã logicã internã cãtre iniþierea într-un mister, cel
al sacralitãþii ºi perenitãþii iubirii:
E ceasul cînd pe lujer în seara ce se stinge,
Cãdelniþînd miresme, se-evaporã-orice floare;
ªi zvonuri ºi arome se-nvãlmãºesc uºoare;
Vals trist ºi o sfîrºealã ce sfîºie ºi-nfrînge.
Cãdelniþînd miresme, se-evaporã-orice floare;
ªi freamãtã-o vioarã pe-o inimã ce plînge.
Vals trist ºi o sfîrºealã ce sfîºie ºi-nfrînge.
Frumos ºi trist e cerul, altar fãrã hotare.
ªi freamãtã-o vioarã pe-o inimã ce plînge.
O inimã duioasã pe care neantu-o doare!
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Frumos ºi trist e cerul, altar fãrã hotare,
Iar soarele-n apune se-neacã-n propriu-i sînge.
O inimã duioasã pe care neantu-o doare,
Din tot ce-a fost luminã orice fãrîmã strînge!
Iar soarele-n apune se-neacã-n propriu-i sînge.
Icoana ta în mine potir arzînd mi-apare!
Mallarmé, care – prin decantarea extremã a realului ºi
prin transmutarea sensurilor cuvintelor datoritã contaminãrii lor sensice ºi fonemice – „divina transpoziþie”, – a
tentat sã ajungã la „tenebrele absolute” înþelese ca
„Neant”, – încredinþeazã muzicii identitatea acestui Gol;
dar „Neant”, care însemneazã extincþie iniþiind spre „contemplarea eternitãþii”: eterul spiritualitãþii pure, ce se confundã cu negrãitul. Cã mistica poeziei lui Mallarmé este o
iniþiere în inefabil, o dovedeºte suavul poem Sainte
(Sfînta):
La geam vechi santal tãinuind
Ce-n ceas tîrziu se decolòrã
Din alãuta-i scînteind
Cîndva cu flaut sau mandorã,
E Sfînta palã rãsfoind
Tom de demult ce se diºterne
Dintr-un Magnificat curgînd
Cîndva la fine de vecerne:
La acest geam ca un potir
Atins de-o harfã modulatã
De-un înger cu zbor de zefir
Pentru falanga delicatã
Cu care ea, – cînd ºi santal
ªi carte-apun, – unduie serii
Pe-acest penet instrumental,
Muzicianã a tãcerii.
În fapt de searã, la fereastra care ascunde un santal,
poetul evocã duetul de altã datã dintre violã ºi flaut, sau
dintre violã ºi mandorã. Amintirea acestei muzici se
reaprinde prin imaginea Sfintei Cecilia, patroana muzicienilor, care rãsfoieºte o carte de imnuri sacre, fluid imaterial „ºiroind” în spaþiul vibrant al poemului. Asimilarea eternului feminin muzicii înfãptuieºte asocierea a douã puritãþi
menite sã ne înalþe, ºi a douã mistere: al devenirii – muzica – ºi al creaþiei – principiul feminin, – mistere care se
interfereazã în acea evoluþie fenomenologicã în trei
momente – viaþã, moarte, renaºtere.
Inaudibilã fizic, muzica rãmîne unica realitate, umplînd
atît spaþiul lãuntric, cît ºi pe cel exterior ºi confundînd totul
în aceeaºi vibraþie a negrãitului.
Starea inefabilã generatã de cînt, în forma ei cea mai
înaltã, mai purã, mai „creatoare” este o stingere iniþiaticã
ducînd spre înviere într-o bucurie fãrã nume, – beatitudinea deplinei descãtuºãri ontice. În felul acesta inefabilul cîntului, poezia „salveazã fiinþa”, afirmã autorul
Dupã amiezii unui faun.
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Rilke ºi-a ales drept simbol al universului sãu poetic
din Sonetele cãtre Orfeu, pe zeul muzicii, pentru cã acesta
strãbãtuse moartea ºi renãscuse, o învinsese prin natura sa
onticã, muzica fiind renaºtere perpetuã. ªi totodatã, înfãptuieºte dizolvarea noastrã iniþiaticã – noi cei numerici – în
inefabil, aºa cum scrie în Sonetul cãtre Orfeu II,13:
Fii înaintea oricãrei despãrþiri, ca ºi cum s-ar afla
în urma ta, ca iarna care tocmai sfîrºeºte.
Cãci printre ierni, e-o iarnã ce-atît te va ierna,
cã inima þi-o-ntrece ºi supravieþuieºte.
Sã mori neîncetat în Euridice –, ºi suie cîntînd iarã,
ºi mai mult slãvind, suie-napoi în raportul curat.
Între cei ce se sting în apunerii þarã,
fii un cristal care, sunînd, s-a spart cu sunetu-odat’.
Fii – ºi cunoaºte ºi a nefiinþei stare,
infinit întemeind lãuntrica-þi vibrare,
deplin s-o desãvîrºeºti în aceastã unicã oarã.
Printre uzatele, ca ºi printre mutele, fãrã de nume,
rezerve ale deplinei naturi, – negrãitele sume –
extatic sã te numeri – ºi numãrul fã-l ca sã piarã.
Cum sã evitãm stingerea definitivã ºi sã intrãm în circuitul eternitãþii? Trebuie, afirmã Rilke „sã murim neîncetat în Euridice”: sã intrãm în ciclicitatea perenitãþii proprie muzicii: sunet, apunerea sunetului, renaºtere într-un
nou sunet, datoritã necesitãþii interne a armoniei care
însemneazã suirea cãtre un nou raport; iar acest lucru, în
dublu sens: muzica, aºa cum a gîndit Pitagora, este un
raport al numerelor; dar ºi viaþa este un raport între
numere. Suntem numerici ºi nu entitãþi monadice – însingurãri absolute. Parcurgerea procesualitãþii trifazice a
muzicii face ca moartea sã fie mereu întrecutã. Fiecare
sunet, fiecare clipã poartã acel impuls suitor care strãbate
prin moarte cãtre o mai înaltã treaptã de fiinþare. ªi astfel,
prin cînt, ne menþinem pe orbita eternitãþii.
Terþina finalã a sonetului rezumã ideea poeticã a
veºniciei umane: suiº sincopat, energizat de chemarea
cãtre inexprimabil; clipa ta, care este numãr, fãrîmã,
adaug-o totalitãþii inefabile” a naturii, pentru a ne pierde, a
ne absorbi în Unul universal, idee hindusã, idee goetheanã
ºi nietzscheanã, idee din finalul operei Tristan ºi Isolda.
Poeziile de mai sus sunt doar cîteva exemple de creaþii
din lirica universalã dezvoltînd complexitatea miticã ºi
simbolicã a spiritului orfic, pe care îl aflãm rezumat în lirica lui Pindar: „Muritorilor le sunt date zile nemuritoare”,
deoarece „existã o vecie a vremii”; acest lucru are loc cînd
poetul „însãmînþeazã strãlucire”, cînd suflul sãu poetic
vieþuieºte în „curãþia picãturilor de rouã ºi se înalþã cãtre
Eter” pentru „a da în floare pe înãlþimile sofiei”. Ca atare,
trebuie spus cã este eronat a se considera orice poezie ca
fiind prin definiþie orficã. Poezia este orficã atunci cînd
transfigureazã ºi iniþiazã spiritual.
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