Cercetarea fostului universitar sucevean a avut în
vedere ºi o statisticã referitoare la originea vocabularului
operei poetice a lui O. Goga, din care extragem doar rezultatul, raportat la nivelul cuvintelor-text. Aºadar, ponderea
elementelor latineºti moºtenite ajunge la 68,67%, cele create pe teritoriul limbii române ocupã locul al doilea, cu
16,38%, dupã care urmeazã cele de origine slavã, cu 11,
07%.
Un dicþionar este întotdeauna o întreprindere impresionantã, iar profesorul Gh. Moldoveanu s-a întrecut pe
sine. S-a oprit poate dintr-o afinitate sufleteascã asupra
unui poet care a vibrat permanent ca o strunã de vioarã la
ideea de þarã ºi neam ºi a reuºit sã creeze nu numai un
monument lingvistic, ci ºi unul de înaltã reverberaþie patrioticã. Parcurgînd paginile Dicþionarului…, lectorul nu

poate decît sã rãmînã uimit de exemplificarea pînã la
epuizare a cuvintelor-text, o bogãþie extrem de utilã celor
care se vor apleca de acum încolo sã studieze opera poetului „pãtimirii noastre”. Încheiem aceastã prezentare cu o
concluzie aparþinînd cercetãtorului care nu mai e a unui
lingvist, ci a unui veritabil critic literar: Pãstrînd registrul
unei vorbiri în aparenþã simple, poetul de la Rãºinari
gãseºte modalitãþi pentru evitarea monotoniei ºi crearea
armoniei dintre expresia ºi ideea poeticã, probînd cã efectul poetic nu este dat de inventarul cuvintelor rãsunãtoare,
ci de mãiestria combinãrii cuvintelor, a acelor cuvinte
care sunt capabile sã-l conducã pe cititor spre efectul
scontat pe calea cea mai directã, cu cea mai mare
economie posibilã de cuvinte.

Lucian IONIÞÃ

OCTAVIAN NESTOR
– ÎN CUSTODIA TIMPULUI REAL

oua carte a lui Octavian Nestor,
dupã
precedentul
volum: Sublimarea sinelui –
apãrut de asemenea la Editura Tipo
Moldova din Iaºi – intitulatã În custodia
timpului real, cu subtitlul „trilogie liricã”,
cu o Prefaþã semnatã de poetul Ion
Cozmei, avînd grafica ºi copertele realizate de maestrul Mihai Pînzaru PIM, este,
în ceea ce ne priveºte, o confirmare
deplinã a maturitãþii unei voci poetice distincte, care ne propune un adevãrat ospãþ
poetic.
Subtitlul ar putea sugera condiþia
tragicã de existenþã, de manifestare a creatorului de artã, într-o lume în care ãºtia îi
amputeazã paradisul.
Remarc dintru început coerenþa, unitatea volumului, deºi tehnicile prozodice sunt de o mare
diversitate. E o poezie care, în aparenþã simplã, nu se
citeºte deloc uºor, tocmai pentru cã modestia ºi timiditatea autorului în faþa Spunerii îi impun cititorului eforturi intelectuale pentru a reface mesajul. Autorul îºi
construieºte fiecare poem ca un scenariu imagistic, poetul propune un traseu pe care te invitã sã îl urmezi spre
o revelaþie mereu aºteptatã în interiorul textului. El
cautã prin poezie rãdãcini metafizice, armonii, repere
existenþiale, misterele lumii, construind textul într-o
arhitecturã ce variazã între rugãciune ºi spovedanie.
Poeziile, fie în vers liber, fie cu rimã, au o arhitectonicã
foarte îngrijitã, o precizie de filigran.
Octavian Nestor nu scrie o poezie religioasã, ci
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doreºte, cu smerenie ºi discreþie, sã
transpunã în limbajul poetic o experienþã de viaþã (posibil a unui avatar?)
nu neapãrat de tip mistic, dar ºi
cunoºtinþe de psihologie, filosofie,
fizicã cuanticã etc., trãirile unui suflet
care încearcã, cu demnitate ºi delicateþe, sã descopere cheia apropierii
de el însuºi, de Dumnezeu, de
oameni, de comunitate. Sugestiv,
prima parte a trilogiei se intituleazã
Eu, a doua – Noi, iar a treia – Lumea,
volumul fiind o cãlãtorie alegoricã în
cãutarea celor mai profunde valenþe
ale sinelui, o tehnicã de supravieþuire,
celebrare a bucuriei de a fi, chiar dacã
într-o determinare strictã a timpului
real: eu sunt un claustropitec/ m-am
definit interior ascetic/ mã regãsesc în ascendentul
grec/ ºi-acum mã proiectez cu tuº sintetic/ în descendentul sumei/ ipotetic.
Eul liric s-ar putea defini drept o sintezã între
înþelepciunea, filosofia greacã ºi ortodoxia, asceza
(fatalismul) româneºti. Dovadã cã poetul moºteneºte
înþelepciunea greacã, spiritul sintetic, este ºi preferinþa
haiku-ului, a poeziilor scurte, care trãdeazã ºi marea
tensiune interioarã a poetului, dar ºi a omului Octavian
Nestor (claustropitec).
Drumul are semnificaþia unui destin uman, existenþa umanã separînd viaþa realã (timpul real) de cel
ficþional, simbol al aspiraþiei ºi cunoaºterii absolute. De
aici conflictul tragic dintre eroul liric ºi o forþã mai pre 41

sus de sine pe care nu o poate înfrunta, dar se poate preface cã o stãpîneºte.
Prin sunetele ei, prin miºcarea ei, lumea începe sã
transmitã taine omului. Ceea ce mai înainte era doar
sunet sau gest neînþeles pentru sufletul sãu, devine acum
graiul plin de înþeles al lumii. ªi acolo unde, mai
înainte, în aºa-numita lume lipsitã de viaþã, nu auzea
decît sunete ºi nu percepea decît gesturi lipsite de sens,
acum desluºeºte un nou grai al sufletului. Simþirea
rãmasã pe dinafarã se interiorizeazã ºi poetul percepe
lumea cu sufletul. Poetul descoperã lumea prin sunete
(se restarteazã în sol major), începe sã audã cu sufletul.
Poezia reprezintã o formã de depãºire a timpului
real: ca un drog suprem/ sevraj iluziei de linii drepte
redeseneazã într-un gest peren/ instanþa magistralei tale
trepte. Din nefericire, destinul îi este stabilit dinainte de
naºtere: drama poetului de aici vine – el are destine, parcate într-un paradis situat prea lîngã drum, iar ãºtia i-au
amputat paradisul. Individul trãieºte drama unei traiectorii în spaþiul ºi timpul reale, hotãrîte de alþii. De aici
coerenþa gestului plebeu al creatorului rãzvrãtit. Avînd
doar poezia în custodia timpului real ºi simþirea rãmasã
pe dinafarã, ,,în spaþiul public ideal”, rezultã o
nepotrivire aparentã între eul liric ºi spaþiul public.
Replierea în spaþii concesive ºi-n liniºtea cu trepte
suitoare nu reprezintã o soluþie, din cauza întrebãrilor
rebele, lumea îmbãtîndu-se cu vorbe care/ mpuºcã-n
zburãtoare. Asceza, pesimismul ca forme de luptã, de
tehnicã de supravieþuire, revin o datã pe lunã, fiindcã
poetul se restarteazã într-o gamã majorã, în lumi cam
abstracte, în care neuronii sunt îmbãtaþi de plãceri.
Poetul, actor ºi regizor în Marele Act (care e viaþa), este
atras de ideea lumii ca teatru, de repetarea existenþei în
diverse epoci – de aici apelul la Glossa lui Eminescu.
„Suntem conºtiinþã întrupatã ºi suntem nemuritori.
Timpul nostru în raport cu timpul de dincolo este doar o
clipã fãrã importanþã. Venim de undeva ºi plecãm spre
altceva, viaþa pe Pãmînt e doar o scurtã vizitã, o lecþie
pentru evoluþia noastrã”, pare a fi ideea de la care pleacã
poezia lui O. Nestor. Evadarea este posibilã, pentru cã
„poezia nu este captivã în timp”, ea reprezintã „aleanul
evadãrii din captivitatea Timpului”. Simþul artistic,
dublat de o fire tãcutã, interiorizatã, strãbate lumea ºi
ajunge pînã la tainele acesteia.
ªi în poezia lui O. Nestor veþi întîlni ºi veþi
recunoaºte veºnicele cãutãri de sine, care individualizeazã conºtiinþele umane (pentru cã „sinele înseamnã
cunoaºtere, nu narcisism). Poeþii sunt „traficanþi de
iluzii, amãgitori cu improbabilã veºnicie” – Ion
Drãguºanu.
Spuneam cîndva cã omul Nestor este oarecum
superior poetului. Prin acest volum, dispare acea diferenþã dintre om ºi creator. Aici cititorul poate descoperi
o gîndire profundã, un suflet sensibil, un pasionat de
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culturã, un produs al multi-culturalismului etnic. Ca om,
a crezut în rezistenþa culturalã ºi în capacitatea literaturii
de a demola totalitarismul, prostia ºi rãutatea. Mai crede
ºi astãzi cã arta reprezintã o formã de luptã împotriva
rãului contemporan care a invadat societatea. Prin acest
volum, autorul îºi deschide sufletul cititorului, invitîndu-l, încã o datã, în interiorul sãu, într-o cãlãtorie mirificã, dramaticã, palpitantã cãtre eul personal. E ca ºi
cum þi-ar spune: Acum e momentul sã-mi/þi descoperi
sinele.
Personajele sale lirice sunt conduse parcã împotriva voinþei lor, prinse într-un vîrtej al timpului real, fãrã
a avea în vreun fel controlul destinului lor. Ele trãiesc
parcã în vieþi ºi timpuri paralele, materializeazã himere
halucinante ºi se redescoperã, reuºind sã-ºi defineascã
eul în funcþie de valorile morale de bazã. Poetul doreºte
sã vadã lumea altfel, sã vadã dublu, adicã mai clar.
Vederea dublã, cu raþiunea ºi cu simþirea, conferã poetului o imagine justã, adevãratã, corectã a universului.
Trãim aici, „la o ºcoalã a vieþii”, pentru a avea senzaþia
existenþei lucrurilor. Simþurile ne sunt necesare pentru a
putea realiza legãtura cu cealaltã lume, pentru a ne pãstra ºansa de a trece dintr-o lume în alta.
Coperta cãrþii este o provocare prin bogãþia culorilor, un exerciþiu de imaginaþie, dar mai ales prin
portretul de pe coperta a IV-a: omul cu patru ochi, sugerînd spirit de (auto)observaþie, concentrare, neliniºte, o
adîncã meditaþie asupra lumii, natura dublã a fiinþei
umane numite O. Nestor.
Exprimãrile sunt de foarte multe ori impresionante,
autorul folosind jocuri de înþelesuri subtile construite pe
muchia semanticii, dovedindu-ºi astfel mãiestria în utilizarea unor instrumente poetice complexe. Se observã
o coerenþã de stil ºi de construcþie constante, atît la nivel
tematic, cît ºi la nivel estetico-moral.
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