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Despre autor

Benjamin Fundoianu (pseud. lui Benjamin Wexler), 
14 noiembrie 1898, Iași – 2 octombrie 1944, Auschwitz (Polo-
nia), poet și eseist, luîndu-și numele literar de la moșia Fun-
doaia (jud. Dorohoi), unde bunicul dinspre tată fusese arendaș.

Studii la Liceul Național și la Facultatea de Drept a 
Universității din Iași. Debutul poetic în revista Valuri, Iași, 
1914. Debutul editorial are loc în 1918, cu o povestire de 
inspirație biblică, Tăgăduința lui Petru. Colaborează cu po-
eme și foiletoane pe teme diverse la Viața nouă, Rampa, 
Adevărul literar și artistic, Contimporanul, Integral etc. O 
parte din eseuri vor fi adunate în volumul Imagini și cărți 
din Franța (1922). Împreună cu regizorul Armand Pascal 
întemeiază teatrul de avangardă Insula, pe care, din lipsă de 
mijloace materiale, sunt nevoiți să-l desființeze în 1923, anul 
în care Fundoianu se și expatriază. De la Paris, cu ajutorul 
prietenilor din țară și al lui Ion Minulescu în mod deosebit, 
face să apară volumul Priveliști (1930).
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În decembrie 1923, emigrează în Franţa, unde, cîteva luni 
mai tîrziu, îl va întîlni pe Lev Şestov, filosoful de origine 
rusă a cărui gîndire îl va marca pentru totdeauna. În 1931, se 
căsătoreşte cu Geneviève Tissier (1904-1954), iar în 1938 obține 
cetățenia franceză. Este o perioadă de intensă creativitate, în 
care autorul, devenit Benjamin Fondane, îşi concepe opera în 
limba franceză, doar parţial publicată în timpul vieţii.

După o perioadă de privațiuni, publică în prestigioase re-
viste de profil din Franța, iar, mai tîrziu, și în reviste de peste 
Ocean, continuînd să trimită colaborări la revistele din țară. 
Activitatea sa se va concretiza în numeroase lucrări: Ulysse, 
Les Cahiers du Journal des poètes, Bruxelles, 1933; Rim
baud le Voyou, Éditions Denoёl et Steele, 1933; La conscien
ce malheureuse, Éditions Denoёl et Steele, 1937; Faux Traité 
d’Esthétique, Éditions Denoёl et Steele, 1938; Baudelaire et 
l’expérience du gouffre, Éditions Seghers, 1947 (postum). A 
tradus în franceză versuri din Tudor Arghezi, George Baco-
via, Ion Vinea și Ion Minulescu.

Creația poetică originală franceză a lui Benjamin Fondane 
a fost adunată în volumul antologic Le mal des fantômes (1980), 
titlul fiind ales chiar de autor și trimis soției sale, Geneviève, 
prin intermediul unei scrisori-testament, redactată în lagărul 
de triere a evreilor de la Drancy. Scrisoarea conținea indicații 
precise asupra modului în care trebuia editată opera sa. Acest 
volum antologic a fost publicat tîrziu, după dispariția lui  
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tragică la Auschwitz, fiind alcătuit din cîteva cicluri sepa-
rate de versuri: Ulysse, l’Exode, Titanic, Au temps de poème, 
Poèmes épars. 

În martie 1944, ca urmare a unui denunţ, este arestat, 
împreună cu sora sa, Lina, şi închis în lagărul de la Drancy. 
Cîţiva prieteni obţin eliberarea lui Fondane, care însă nu 
acceptă să părăsească lagărul fără Lina. La 30 mai 1944, sunt 
deportaţi împreună la Auschwitz. Urma Linei se pierde, iar 
B. Fondane va fi gazat în ziua de 2 sau 3 octombrie 1944.
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Despre autorul ediției

Dan Coman s-a născut pe 27 iulie 1975 la Gersa, Bistrița-
Năsăud. A debutat cu anul cîrtiței galbene, Editura Tim-
pul, Iași, 2003. Au urmat volumele: ghinga, Editura Vinea, 
București, 2005, și Dicționarul Mara, Editura Cartier, Chisi-
nău, 2009. În 2004 primește Premiul Național de Poezie „Mi-
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hai Eminescu“, Opera Prima, și Premiul de Debut al Uniunii 
Scriitorilor din România. În 2010 obține Premiul pentru po-
ezie acordat de Radio România Cultural, iar în 2011, Vilenica 
Crystal Prize, Slovenia. A publicat, de asemenea, volumele de 
proză Irezistibil, Editura Cartea Românească, 2010, Parohia, 
Editura Cartea Românească, 2012, și Căsnicie, Polirom, 2015.
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„Să te naști în Moldova, în blînda, în dulcea Moldovă…” si să  

sfîrșești în cuptoarele de la Auschwitz.

Să te naști în Moldova, în mireasma atîtor podgorii și livezi, în 

murmurul Bistriței și al Ozanei… și să  

sfîrsești în f lăcările și fumul de la Auschwitz.

Să te naști în Moldova, în blînda, în dulcea Moldovă: „Nu știu alții 

cum sunt, dar eu, cînd mă gîndesc la locul nașterii mele…” și să 

sfîrșești în cuptoarele de la Auschwitz.

Să te naști în Moldova, în blînda, în dulcea Moldovă:  

„Sara pe deal buciumul sună cu jale…” și să  

sfîrșești în f lăcările și fumul de la Auschwitz.

Să te naști în Moldova, cu darul de a fi poet: „În tîrg miroase a ploa-

ie, a toamnă și a fîn…” și să sfîrșești în cuptoarele de la Auschwitz.

(Geo Bogza, Fundoianu)
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Puțină eleganță, puțină demență, domnilor!

Vorbele care urmează aparțin unui poet viu, în vîrstă 
de 41 de ani, prin anul 2016, într-un orășel din nordul Ro-
mâniei, o Bistrița mică cît o jumătate de nucă – unde boul 
încă nu e doar un mit vetust, iar baliga nicidecum o vegetație 
necunoscută... și unde tocmai a început ploaia, prima ploa-
ie torențială, de vară, din acest an. Am venit la bucătărie și  
mi-am pus cafea, apoi mi-am aprins o țigară și m-am ghe-
muit pe pervaz, ascultînd ritmul. Știu: totul depinde de ati
tudinea pe care veți fi avuto pe frînghie, în timpul dansului 
de groază. Repet asta acum, în momente de cumpănă, de  
violent dezechilibru și de feroce entuziasm (simptom de  
nevroză? romantism?), tocmai acum cînd poezia pare sleită 
brusc de o mînă care aduce șapte ani de vaci slabe... De cîteva 
ori am dat perdeaua la o parte: priveliști. Imaginile acelea atît 
de neaștepate, atît de contrariante care, dacă nu ești atent și 
suficient de consecvent, plutesc doar la mică distanță de văz, 
nereușind să pătrundă în ochi, rotunjindu-se numai pentru 
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cîteva clipe, apoi pocnind scurt și dispărînd pentru totdeau-
na. În cele mai multe cazuri, asta se întîmplă cu lumea, imedi-
at după ce a fost observată: pocnește scurt și dispare. 

M-am bucurat mult cînd cei de la Cartier mi-au propus 
această antologie. Pe de o parte, pentru plăcerea de a reciti 
un poet care m-a încîntat atunci cînd l-am descoperit și care, 
prin prefața Priveliștilor, a influențat cel puțin o decizie 
din cele pe care, foarte tînăr fiind, și extrem de nerăbdător,  
le-am luat fără să stau prea mult pe gînduri. Pe de altă parte,  
curiozitatea: ce mai rămîne din ceea ce s-a scris? Cît din ceea 
ce m-a încîntat va continua să încînte? Mă va arunca în aer 
cu dinamită?

Primul lucru pe care vreau să-l pomenesc aici este extra-
ordinara provocare pe care am simțit-o recitindu-l pe Fun-
doianu. Un poet care nu seamănă cu nimeni și cu nimic. 
Elegant și dement, aș spune, inclasabil. Știind exact ce se  
întîmplă în literatură, lucrînd cu formule deja existente, dar 
răsturnînd mereu așteptările, nepăsător și lucid, memorabil 
în inteligența cu care a preluat mecanismele moderniste și 
le-a evitat prin refuzul poetizării excesive, folosind adesea un 
instrument poetic extrem de periculos, dar decisiv – ironia. O 
ironie subterană, dozată aproape perfect, extrem de eficientă. 

Poet vizionar și tragic, s-a spus pe bună dreptate, B. Fun-
doianu reușește să modifice substanțial maniera de a vedea, 
de a lucra cu realitatea. E unul dintre lucrurile cele mai in-
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teresante pe care le-am regăsit în textele sale și e criteriul 
principal al acestei antologii – modul în care, folosind instru-
mente clasice, reușește să evite bucolicul, pitorescul, transcri-
ind aproape sec, din afară, o realitate banală, mizeră, lipsită 
de sclipiciul miraculosului. Felul său atît de atipic, de curajos, 
de contemporan în a folosi altfel prezența ființelor, în special 
cea a animalelor – vaci, capre, boi sau porci, animale statice 
care însoțesc mișcarea, rupînd-o, segmentînd-o, lăsînd loc 
urîtului, răcelii, dezumanizării. În felul acesta, Fundoianu se 
apropie cel mai mult de tinerii poeți de azi, de maniera lor 
de a înregistra realitatea – și aici este, cred, forța poeziei sale, 
ceea ce o face să fie și azi extrem de actuală, fără să piardă 
nimic din complexitate și coerență.

Dar vorbele acestea nu sînt vorbele unui exeget. De aceea 
nici cartea de față nu este o ediție critică, ci doar o selecție 
subiectivă. Sînt doar vorbele unui poet viu despre un alt poet 
viu, mort în 1944 la Auschwitz, asasinat după toate regulile 
artei, cuvinte pădurețe spuse la vreme de seară, cînd ploaia 
a încetat brusc iar căldura a început să se ridice din asfalt, 
rămînînd o vreme suspendată în aer ca o vacă de pluș încur-
cată între crengile unui copac.  Rămîne poezia, această forță 
obscură carel precede pe om, carel urmează. 

Reprezentația continuă.

 - Dan Coman 
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Pămîntul ca un gigant răpus de-ancestre cataclisme,
Ca un rănit înfășurat în vaste benzi de vată
Își doarme somnu-adînc și-abia mai cată
La noi, viermi urîcioși porniți veșnic pe pizme...
 1914
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vacile de lapte, 
de pluș ori de cafea
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Cîmpuri

Vezi fîn e-n drum și-i iarăși fîn,
și cîmpurile-s lungi și iarăși cîmpuri
și seară e-n înalt și-i iarăși seară – 
și stau culcate vaci în peisaj.
Tu treci prin fînul greu și tu ești fîn!
Tu treci prin cîmpuri și ți-e un cîmp ființa,
tu treci în seara vagă și ești seară.

O, tu ești baliga uitată-n drumuri,
ești plugul de belșug și fecundații,
ești sufletul pămîntului de fiere
și ești făptura cîmpului de grîu.

Și ți-e făptura ca un grîu nemernic,
și ți-e făptura abur pe oglindă,
și ți-e făptura un clăbuc de-amurg – 
făptura ta asemene naturii.

1916
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Pastel 

Privește, toamna vine și pune-n trestii flaut —
Eu caut fără vrere și nici nu știu ce caut
Ș-ascult cum vîntul bate și sufletul din trestii.
Adîncul umple urna tăcerilor acestii,
Ca liniștea adîncă și fumurie a mării.
Privește cum salcîmii se clatină la poartă —
Pe apa din fîntînă se strînge frunza moartă
Și paserile zboară ca-n fața unei iniști,
Singurătatea cade ca un fruct copt pe liniști,
Arare, sfîrticate, de-un chiot din podgorii.
Pe căi de floare arsă, bicisnici, călătorii
S-opresc s-asculte-ntinsul, ca-ntinderile mării,
O roză-și cearcă haina în visul înserării,
Și printr-un geam se uită prin colțurile casii.
Amurgul, plin de taina îndepărtatei Asii,
Adună pomii-n pîlcuri și-i prinde ca-ntr-o cange.
Cipreșii cresc ca-n țărmii haoticului Gange,
Își pun scufii de floare și-și cearcă reverența;
Și-atît de calmă-i ora, că parcă-i simți prezența.
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Și sufletul ți-l pipăi cu mînele, eteric.
O clipă, ca de-o umbră, te-ai rupt din întuneric,
Căci iată, toamna vine și-și bate roibu-n pinteni
Și pe aleea-n care dorm pomii albi și sprinteni,
Supt stelele-n priveghe și-al lunii corn bucolic,
În freamătul de frunză, greoi și melancolic,
Ca zugrăviți în șagă cu vîrful unei gresii,
Simt umbra unui Faun și rîsul Faunesii.

Iași (1916)
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Presentiment de toamnă

A prins din nou să cadă bruma-n munți —
Și-i vară, totuși, după calendare.
E plumburiu și burniță arare
Și parcă-n jur toți oamenii-s cărunți
Și parcă toți își jeluie himere —
Dorm munții-n fund cu gheb de dromadere.
Pe bănci de parc, sub chioșcuri, se preling
Stropi grei prin frunze galbene și late.
Femei citesc romane demodate;
Și-arar salcîmii foile își ning
Pe-aleile pustii din pavilioane.
Pe-alei, maiori bătrîni își plimb galoane.
Mă văd copil, prin vii, pe la cules.
Rîdeau pe struguri poamele-n octobre;
Băteau departe puști; și-n ceasuri sobre,
Se tînguiau adînc și nențeles,
Un țipăt lung și tulbure de goarnă;
Apoi, părea că noaptea se răstoarnă.
Pe streșine veneau în stoluri berzi,
Și defilau ca-nvinșii la paradă;
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Și noi băteam în palme din ogradă;
Tîrziu, piereau prin loziile verzi.
Iar noi cădeam în urmă-le pe gînduri,
Și cineva cioplea ceva din scînduri.

PiatraNeamț, iulie 1916
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* * *

Mireasma dup-amiezii e galbenă-nspre lac.
O babă cată ape și buruieni de leac,
mirositoare mintă, ori tainică melisă.
Înspre nisipuri coasta cu buruiene-i scrisă
ca niște moțuri rare; cu cît spre luncă vii,
mănunchiuri-nalte-și cearcă argint cu mov și gri
și înnegresc pămîntul mîlos și rar de dună;
pe după lozii pline cu umbră joasă-o lună
ca secera se plimbă pe ochiul de păun...
Statornicit de trunchiuri, pămîntul des și brun
mînjește cu căpșune urîtul din răsuflet;
și chiuie arare ori horcăie din suflet,
căci agonii de aur îți bîzîie-n auz.
Măcieșii cu pistruie pe fețe roze, uzi
își joacă flori de ambră pe ziuă de cărare.
Cum soare nu-i, ai crede că-n luncă-i înserare
și că lumina are polen de romaniți —
O fată, blond’ de soare, se-nvalmă în pestriț
și-n tremurul de friguri, netălmăcit de șoaptă,
cu ochii-nchiși, în miros, nelămurit așteaptă...

1917




