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  Reluarea modelului eminescian 

 

Nichita Stănescu este, după Eminescu, poetul român cu cea mai mare încărcătură 

culturală, cultura fiind aici înţeleasă în toate direcţiile posibile, de la literatură, artă şi 

religie la ştiinţă şi filosofie. Ceea ce urmează este un exerciţiu de parcurgere a unor texte 

ale sale într-o lectură liberă de orice prejudecăţi, deci fără o încadrare prealabilă în vreun 

compartiment, de orice natură ar fi el. Evident, vom dezvolta acest exerciţiu în orizontul 

cultural al autorului acestor rânduri. Nu este vorba de a emite ipoteze asupra a ce anume 

a vrut autorul să spună iar singurul caz în care ne vom deroga de la acest principiu va fi 

pus clar în evidenţă. Nu este vorba nici de a specula asupra orizontului cultural al lui 

N.S., cu singura excepţie a referirii la ciclul Alef la puterea alef. Trimiterile culturale pe 

care le vom propune puteau sau nu să fie asumate de poet, dar niciun poet nu poate 

conştientiza toate virtualităţile operei sale. Această operă îşi ia zborul şi semnifică 

independent de orice intenţie şi de orice capacitate a sa de raportare a gândirii şi trăirilor 

sale la reprezentări propuse de alţi autori. Cititorul devine stăpânul, el, în funcţie de 

capacităţile şi cultura sa, decide ce anume semnifică opera în discuţie. Un exercițiu 

asemănător, dar de proporții mai mari, am propus pentru Eminescu (în Întâlnirea 

extremelor, Ed. Paralela 45, 2005) şi tot acolo se află un prim exercițiu privindu-l pe 

N.S., bazat pe articole prealabile în reviste de cultură. Acum, totul este reunit în 

Paradigme universale; ediție integrală, Ed. Paralela 45, 2010. Textul de faţă este o 

regândire, cu ameliorări şi noi dezvoltări, a exercițiilor anterioare. În particular, referirea 

la eminescianismul lui Nichita se face aici pentru prima dată. 

 

  Apropierea mea de Nichita 

 

Mai întâi i-am citit unele poezii, apoi l-am întâlnit personal, după care am luat cunoștință 

cu poeticianul. S-a întâmplat să mă aflu într-un grup de prieteni literari ai lui Nichita. 

Tocmai publicasem Poetica matematică, o carte care stârnise o anumită vâlvă în lumea 

literară. Reacția poetului a venit în primul număr al revistei Argeș pe anul 1971, la 

câteva luni după apariția cărţii, în 1970. Poezia sa Matematica poetică, pe prima pagină, 

sus, la dreapta, îmi era dedicată şi se încheia astfel: “Matematica s-o fi scriind cu cifre/ 

Dar poezia nu se scrie cu cuvinte/Cucurigu!” În ceea ce privește poezia, el era aici în 

deplină concordanţă cu Necuvintele sale, publicate cu vreo doi ani mai devreme; dar nu 

bănuia probabil că şi matematica are ne-cifrele ei, că şi ea se desprinde de sol şi îşi ia 



zborul. De fapt, încă de prin secolul al XVII-lea limbajul matematic nu mai este 

confiscat de cuvinte, are nevoie de tot felul de semne. I-aş fi spus acum că, în orice 

teorie matematică de succes, există cel puțin un element de natură transcendentă (aşa 

cum a observat un matematician de seamă, I.M. Gelfand; a se vedea p. 39 din articolul 

“I.M. Gelfand”, coordonat de Vladimir Retakh, Notices of the American Mathematical 

Society, vol.60, 1, ianuarie 2013, paginile 24-49). 

 

  Ce aflasem de la un profesor al său 

 
Primul lucru care mi-a atras atenția în poezia sa a fost limbajul. O altă limbă română mi 

se dezvăluia. Experiențe de acest fel nu le mai trăisem decât cu Eminescu, Arghezi şi Ion 

Barbu. O cale de acces la elevul Nichita mi-a fost oferită de fostul său profesor de 

matematică, Ion Grigore (I.G.), de la care deţin o informaţie interesantă: Nichita 

frecventa Cercul de matematică pe care-l organiza I.G. în afara programului, cu elevii 

care veneau de plăcere, să afle ce sunt numerele transfinite. Această informație îmi 

explică sursa unor poezii din Laus Ptolemaei (1968), în special din  Alef la puterea alef . 

Niciunui inițiat chiar numai în partea relativ elementară a aritmeticii transfinite, pe care 

probabil Profesorul I.G. o explica elevilor la Cercul său, nu-i putea scăpa rezultatul 

central, teorema conform căreia părţile unei mulţimi A nevide formează o mulţime ‘mai 

numeroasă’ decât A, cuvintele ‘mai numeroasă’ având aici altă semnificație decât la 

mulțimi finite, dar în concordanţă cu aceasta din urmă. Rezultă, ca o consecință 

inevitabilă, că nu există un cel mai mare număr transfinit.  

 

  Alefii i-au aprins imaginația  

 
Astfel de lucruri, care, la vremea respectivă iscaseră dispute cu Vaticanul, conducându-l 

pe Georg Cantor, creatorul teoriei numerelor transfinite, să introducă (în afara 

demersului matematic) ideea de infinit absolut, nu aveau cum să nu stimuleze imaginaţia 

unui poet ca Nichita, să nu uităm că şi Borges fusese impresionat de alefii transfiniţi. 

Numai că, în anii în care i se întâmplau lui Nichita aceste lucruri, nu exista în România 

libertatea necesară de informare şi de gândire care să permită o întâlnire profundă între 

curente de reflecție atât de îndrăzneţe. Vin toate acestea în conflict cu relatarea (pe care 

o deținem de la fostul său coleg de clasă, la Ploieşti, actualul academician Eugen 

Simion) conform căreia Nichita fusese slab la matematică? Nicidecum. El putea fi slab la 

matematica şcolară, dominată de procedee, formule şi calcule, dar lipsită de idei, de 

context cultural-istoric, în schimb să fie interesat în matematica de tip poveste şi de 

orizont filosofic pe care profesorul său o propunea la Cercul facultativ. Nichita repetă 

aici situația lui Eminescu, pe care matematica școlară îl decepţionase şi la care eşuase, 

pentru a-şi da seama mai târziu, când devenise revizor şcolar, că matematica adevărată, 

bine explicată, este altceva, este « un joc cu cele mai simple legi ale judecăţii 

omeneşti... ». 

 

  Spre un orizont cultural total 

 
Acum, la 30 de ani de la moartea sa, mă preocupa mai puțin ce era în capul lui Nichita, 

mi se pare mai interesant să urmăresc ce ne spune opera sa azi, când lectura ei nu poate 



evita raportarea la un context cultural şi științific radical diferit de cel care-i fusese 

accesibil poetului. Dar chiar raportată la contextul cultural-științific al timpului său, 

poezia lui N.S. se îmbogăţeşte considerabil în semnificaţii, faţă de o lectură care rămâne 

una exclusiv raportată la literatură. Se verifică şi în cazul său un adevăr mai general. Azi, 

niciun domeniu al culturii, al științei, nu îşi mai este suficient sieşi; are nevoie de 

metabolismul cu restul lumii.  

 

  Scrisul, ca «mod de a încetini gândirea » 

 
Iată, de exemplu, ce citim în « Arta scrisului » (Oul şi sfera, 1967): «Scrisul este un mod 

de a încetini gândirea/ un mod primitiv de a înțelege, de a opri/mișcările gândului». 

Această reprezentare a relației dintre scriere şi gândire, prima văzută ca o încetinire a 

celei de a doua, este în concordanţă cu reprezentări similare, venite din alte orizonturi. 

Astfel, legea Weber-Fechner, cunoscută din secolul al XIX-lea, afirmă că senzația este 

logaritmul excitației, deci că unui şir de excitaţii care merg în progresie geometrică i se 

asociază un şir de senzaţii care merg în progresie aritmetică. În secolul trecut s-a emis 

ipoteza după care timpul organic este logaritmul timpului cronologic şi aceeași relație a 

fost propusă, ulterior, pentru timpul psihologic faţă de cel cronologic. Iată cum 

observații venind din direcții foarte diferite (şi se pot adăuga altele, mai vechi, ale lui 

Schopenhauer, ale lui Paul Janet, ale personajului Castorp din Muntele vrăjit al lui 

Thomas Mann) converg toate spre ideea că omul încetineşte ritmurile naturii. Poezie şi 

roman, biologie şi psihologie, privite concomitent, nu separat, ne revelează un lucru 

profund, a cărui forţă umană este întărită tocmai de faptul că la el ajungem din direcții 

atât de diferite.  

 

  Obsesia formei 

 
Tot în Oul şi sfera (1967) întâlnim un alt vers emblematic «Nu pot să mănânc decât 

forme,/scoarţe, învelişuri şi atât». Poetul simte că nu are acces decât la formă, la 

învelișul lucrurilor, nu la miezul lor. Este ceea ce a determinat emergenţa formei de-a 

lungul secolului trecut: D’Arcy Thompson, On Growth and Form, formalismul rus, 

forma ca Gestaltung, în psihologie, sistemele formale (Hilbert), forma invocată de F. de 

Saussure şi L. Hjelmslev în lingvistică.  

 

  Cuvintele sunt lucruri, spunerea este facere 

 
Poetul trăieşte o dublă dramă. Pe de o parte, are încredere în cuvinte («în inima lucrurilor 

stau cuvinte” (Oul şi sfera), el face lucruri din cuvinte şi facere din spunere, întocmai ca 

în teoria actelor de vorbire a lui J. Austin şi J. Searle; el crede, aşa cum susţineau, pe 

urmele lui Humbodt şi ale ipotezei Sapir-Whorf privind relativismul lingvistic, că 

limbajul nu e doar un mijloc de exprimare a realităţii ci este chiar această realitate. 

Nichita vede lucrurile «prin cuvintele ascunse în ele».  

 



  Cuvintele ca obiecte cuantice 
 

Dar, pe de altă parte, are faţă de cuvinte o atitudine «cuantică», în sensul că vede forţa 

lor nu ca unităţi identificabile, de dicţionar, ci ca elemente ale unui câmp de forţe, ca în 

câmpul cuantic: « Cuvintele tristele,/numai dacă se lovesc de ceva,/numai dacă le apasă 

ceva,/există» (Laus Ptolemaei). Este viziunea de câmp din mecanica cuantică, unde 

identitatea unei particule este dată de interacţiunea ei cu celelalte particule. Însă încă în 

secolul al XIX-lea, la Ch. S. Peirce, apare ideea că identitatea unui semn este dată de 

interacțiunea sa cu celelalte semne. 

 

  Poeticul este privilegiat de sintaxă 

 
Nichita se încadrează astfel într-o prestigioasă serie culturală, de la semiotică la fizica 

cuantică, până la viziunea de câmp promovată de Kurt Lewin în psihologie. Nichita 

merge mai departe: Dacă nu cuvintele ca atare, ci ciocnirea dintre ele este aceea care 

creează semnificațiile, atunci sintaxa este nivelul cel mai important al limbajului poetic. 

Este ceea ce se argumentează în Respirări (1982), unde se identifică tei grupuri genetice 

ale poeziei: fonetic, morfologic şi sintactic, ultimul apropiindu-se de esenţa poeziei.  

 

  Cuvintele sunt pentru timp  ceea ce canalul  

  este pentru mesaj  

 
O altă imagine profund semnificativă se referă la relaţia dintre cuvinte şi timp: «Și 

totuși/ cuvintele, tristele,/ înconjoară câteodată timpul/ ca o țeavă, apa care curge prin 

ea.» Analogia cu viziunea lui Shannon asupra comunicării este inevitabilă. Pentru 

Shannon, informația, mesajul sunt ca un fluid care curge printr-un canal, metafora 

hidraulică stă la baza întregii teorii a informaţiei şi comunicării, din 1948. Iată că pentru 

N.S. ţeava cuvintelor este pentru timp ceea ce, la Shannon, canalul de comunicare este 

pentru mesaj. Timpul curge prin țeava constituită de cuvinte tot aşa cum mesajul trece ca 

un fluid prin ceea ce numim canalul de comunicare. Aceeași metaforă hidraulică, la N.S. 

ca şi la Shannon.  

 

  O metaforă cuantică a universului artei 

 
Poetul tatonează insistent analogia poeticului cu cuanticul şi implicaţiile temporale ale 

cuvintelor. În Antimetafizica (1985, p.269) este exprimată « uluitoarea asemănare a 

propoziției şi a frazei cu structura materiei», analogie în cadrul căreia «verbul are rolul 

electronului iar substantivul are rolul nucleului». Cam în aceeaşi perioadă, Robert de 

Beaugrande publica în revista germană SPIEL un studiu cu titlu premonitoriu, «Quantum 

aspects of artistic perception », unde relaţia universului cuantic cu cel macroscopic este 

propusă ca metaforă a relaţiei universului artei cu universul contingent.  

 



  Ghilotina, perla şi locomotiva 

 
În Necuvintele (1969), două arte poetice sunt propuse. Una, printr-o dublă metaforă, a 

ventuzei şi ghilotinei, dar şi a smaraldului şi perlei (aceasta din urmă revine, vreo zece 

ani mai târziu, în titlul unei cărţi celebre a lui Douglas Hofstadter, Gödel, Escher, Bach. 

An eternal golden braid, foarte apropiată de spiritul nichitastanescian), dar poetului i se 

refuză această cale, nesimţindu-se pregătit pentru ea. A doua este aceea a cortegiului 

cuvintelor sub forma unei locomotive care-şi desfăşoară «sufletul ei negru», gata să 

alunece în necuvinte. 

 

  «Poezia foloseşte cuvintele din disperare» 

 
Dar punctul culminant al necuvintelor nu se află în Necuvintele, ci în Respirări (1982, p. 

173), care marchează o schimbare radicală de viziune: «Poezia foloseşte cuvintele din 

disperare. Nu se poate vorbi despre poezie ca despre o artă a cuvântului […]. În poezie 

putem vorbi despre necuvinte, cuvântul are funcția unei roţi, simplu vehicul care nu 

transportă deasupra semantica sa proprie, ci provoacă o semantică identificabilă numai la 

modul sintactic». Semantica generată prin mijloace sintactice este la ea acasă şi în multe 

împrejurări apărute în ştiinţa secolului trecut, în logică, în lingvistică, în informatică, în 

matematică. Limbajul cosmic LINCOS al lui Hans Freudenthal este în întregime bazat pe 

această strategie, deoarece, destinat comunicării cu fiinţe inteligente de pe alte corpuri 

cerești, trebuie să fie capabil de a fi înţeles fără folosirea unui metalimbaj, ci numai prin 

semantica pe care o dezvoltă prin propriile mijloace. Conflictul dintre poezie şi cuvinte 

este vizibil şi dintr-o cu totul altă direcţie: faptul că limbajul este monitorizat de emisfera 

cerebrală stângă, pe când poezia, prin excelenţă concentrată pe intuiţii, afectivitate, 

emoţii şi sentimente, îşi are sediul în emisfera cerebrală dreaptă. Să exprimi cu 

mijloacele emisferei cerebrale stângi procese care se află sub controlul emisferei 

cerebrale drepte, iată pariul poeziei, aparenta ei imposibilitate. 

 

  Tendinţa anticonceptuală a poeziei 

 
Aici apare şi o altă idee a doctrinei nichitastanesciene : tendinţa anticonceptuală a 

poeziei în general şi a poeziei sale în special. În această ordine de idei, să observăm că 

N.S. se încadrează numai uneori în doctrina lui Roland Barthes, dezvoltată şi la noi de 

Tudor Vianu şi prezentată în Poetica matematică. Limbajul opac al poeziei este opus, în 

viziunea acestora, limbajului transparent al științei. 

 

  Ezitând între Barthes şi Calvino 

 
N.S. are comun cu Jakobson şi Barthes tendinţa spre autoreferinţă, vizibilă în Noduri şi 

semne (1982), unde se suprapun discursul şi metadiscursul, visul obiect şi visul lectură. 

Pe de o parte, Nichita se încadrează în viziunea lui Kurt Gödel; aşa cum acesta 

demonstrase că aritmetica devine propriul ei metalimbaj, poezia modernă a dat impresia 

că se autosemnifică. Nichita face şi el acest lucru. Dar, pe de altă parte, ai impresia că 

Nichita vrea să dea o replică teoremei de incompletitudine a lui Gödel, prin stabilirea 



unei teoreme poetice de completitudine a poeziei. Dacă, din geam mat, cuvântul devine o 

simplă roată, nu ne mai aflăm în viziunea lui Jakobson şi Barthes, ci mai degrabă în 

aceea a lui Italo Calvino (a se vedea mai mult în Întâlnirea extremelor, p. 163-170) care 

nu opune limbajul poetic celui științific, ci dimpotrivă susține posibilitatea dublei 

ipostaze, ilustrându-şi afirmaţia prin exemplul operei științifice a lui Galileo Galilei, în 

același timp lucrare a unui mare prozator. 

 

 

Notă. Acest text este dezvoltarea comunicării prezentate de autor la Sesiunea Academiei 

Române de la Ploieşti (31 martie 2013), cu prilejul împlinirii a 80 de ani de la nașterea 

lui Nichita Stănescu. 

 

 


