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Alcooluri şi iluminări

Din perspectiva unei axiologii tipologice, Ion Mureşan poate 
fi considerat un neoexpresionist puternic şi un optzecist de top. 
Autoritatea lui nu vine însă din adecvarea la modelele canonice 
(din situarea între nişte margini tematice sau compoziţionale), 
nu e determinată de sforţările emulative pe care le-a generat la 
alţi poeţi şi nu vine nici măcar dintr-un ritm convenabil al 
editării/re-legitimării propriei poezii, pentru că autorul, deşi 
prezent mai mereu pe la festivalurile, şezătorile literare, pre-
miant/premiat, dând dovadă de o energie locvace, a publicat doar 
trei volume (Cartea de iarnă – 1981; Poemul care nu poate f i înţeles 
– 1993, cartea Alcool – 2010), universul său poetic structurându-
se aşadar, mai degrabă, pe cicluri existenţiale.

De fapt, perfect conectat la diferite orizonturi textuale ale 
căror marcaje mai fine sau mai apăsate se văd în poezia sa, Ion 
Mureşan dovedeşte un timbru personal, o sensibilitate sumbră, o 
luciditate particulară şi un vizionarism care este expresia unei 
individualităţi nonconformiste.

Ultimul volum, cartea Alcool* a avut parte deja de judecăţi 
favorabile, verdictele variind între jubilaţia temperată şi eti-
chetele acordate de cei care au considerat volumul „superb”, „un 
eveniment” (poate, cel mai important eveniment al anului sau al 
ultimilor ani). 

Scrise în perioade diferite, poemele evidenţiază o retorică 
diversificată: sunt anecdotice, narative sau teatrale, lapidare sau 
ample, scenice, evanescente, ritualice prin repetiţia şi metrica lor, 
alunecând spre imagistica suprarealistă, acroşând reprezentări 
eminesciene şi distilând expresivităţi argheziene. Ceea ce con-
feră unitate cărţii nu poate fi detectat însă în relieful versurilor, în 
imaginea panoramică a volumului în care percepţia realului se 
pulverizează pe alocuri în viziuni congruente, ci în amprenta 
unei anumite referenţialităţi care se constituie în pretext pentru 
circumscrierea unei drame mistice a fiinţei. Zona de manifes-
tare/ de structurare a unei conştiinţe altfel dezabuzate, dezilu-
zionate devine, paradoxal, cârciuma, un spaţiu în care sunt arse 
reziduurile, un loc răvăşit, un purgatoriu în care se creează 
premisele unor rupturi în ritmul temporal, breşe în continuumul 
spaţial şi în care se cristalizează, prin convivialitate, posibilitatea 
unei regenerări, fără ca spiritualizarea să mai fie de natură 
ascetică, ea dovedindu-se, dimpotrivă, de-a dreptul bahică: 

„Săracii, vai, săracii alcoolici,/ cum nu le spune nimeni o vorbă 
bună!/ Dar mai ales, mai ales dimineaţa când merg clătinându-
se/ pe lângă ziduri/ uneori cad în genunchi şi-s ca nişte litere/ 
scrise de un şcolar stângaci.// Numai Dumnezeu, în marea Lui 
Bunătate,/ apropie de ei o cârciumă,/căci pentru El e uşor, ca 
pentru un copil/ ce împinge cu degetul o cutie de chibrituri”; „Iar 
ei vorbesc şi vorbesc, despre viaţă. Despre viaţă,/ aşa în general, 
chiar şi alcoolicii tineri se exprimă/ cu o caldă responsabilitate./ 
Şi chiar dacă se mai bâlbâie şi se mai poticnesc,/ nu-i din cauză că 
ar expune idei teribil de profunde,/ ci pentru că inspiraţi de tine-
reţe/ ei reuşesc să spună lucruri cu adevărat emoţionante.// Dar 
Dumnezeu, în marea lui bunătate, nu se opreşte aici!/ Imediat 
face cu degetul o gaură în peretele Raiului/ şi îi invită pe alcoolici 
să privească/ (O, unde s-a mai pomenit atâta fericire pe capul 
unui singur om!)/ Şi chiar dacă din cauza tremuratului nu reuşesc 
să vadă/ decât un petec de iarbă,/ tot e ceva peste fire” (Poemul 
alcoolicilor).

Analogon al cerului („Cârciumile de aici de pe pământ nu-s 
decât umbre palide ale cârciumii unice din ceruri”), cârciuma 
este şi un univers anamorfotic în care se întretaie planuri paralele 
(visul, realitatea), în care sunt eliminate antinomiile, o interfaţă 
între imagini ale raiului şi iadului, între un câmp al imanenţei şi 
unul al transcendenţei: „Iar cârciuma plină ochi: trei-patru 
bărbaţi la o masă,/ cocoşaţi ca bursucii peste scrumiere./ (Feţe 
strâmbe de durere/ şi tăcute ca în vis)”, „Şi cum stam aşa cu faţa la 
perete/ am început să râd./ Şi-am arătat cu degetul în sus şi am 
zis:/ «Au încetat lucrările! Au încetat toate lucrările!». Şi ieşind în 
stradă am privit cerul:/ şi cerul era ca un şantier părăsit în grabă la 
venirea iernii” (La masa de lângă fereastră). 

Apocalipsa interioară, golirea de propria identitate, tensiunea 
aşteptării şi iluminării aici se petrec, ca în extraordinarul poem 
Tunelul: „Stăteam la masă aşteptând chelnerul./ Şi eram trişti şi 
îngânduraţi,/ căci ştiam că mult nu mai avem de trăit./ Când,
imaginea noastră s-a decupat în peretele dinspre stradă” (...). „Şi, 
încet, anevoie, imaginea noastră a decupat iar oraşul/ s-a năpustit 
iar asupra noastră,/ fără noi în ea”. Gesturile, privirile sunt 
îndreptate către o lume transcendentă, misterul e ascuns, căutat 
în subterană, în pâlnia infernului în care poetul pre-simte 
moartea/învierea, ideea proiectată în afară, poezia: „Iar cei care 
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au fost arşi în foc nu mai au oase/ se bucură şi ei/ căci, după câte 
văd eu de sub pământ,/ în iarbă se aprind focuri mici cât flacăra 
unui chibrit/ ori mari cât o casă care arde,/ iar flăcările, pleosc, 
numai ce scuipă oase/ şi pe oase numai ce creşte carnea,/ iar dacă 
undeva, în lume, apare o idee,/ numai ce vezi că în jurul ei creşte 
un cap,/ numai ce vezi ideea că se tolăneşte la umbra unei frunţi/ 
care înainte nici nu era./ Oh, ce bucurie mare!” (Ci eu singur sub 
pământ). 

Văzută grotesc, diform, ca-n nişte oglinzi concave, realitatea 
devine vag redemptoare prin evenimentele ce survin şi care o 
aşază în proximitatea divinului. Codul simbolisticii creştine este 
prezent în mai multe poeme, într-o scriitură seismografică, de un 
dramatism particular: „«Şi eu am scris poezii./ Dar asta o spun cu 
ruşine. Că eram tânăr şi flămând./ Şi aveam grijă de porci, şi-i 
invidiam// cum mănâncă ei bostanul auriu şi cartoful alb şi tărâţa 
cafenie,/ şi loboda catifelată şi urzica fiartă. Uitarea din ruşine se 
hrăneşte./ Dar eu sunt contabilul celor ce le-am uitat./ Deci, 
domnule, ascultă-mă, moartea nu are ce căuta în poezie! Atât     
i-am spus. Jur»./ Iar el s-a ridicat de la masă a mers la bar şi i-a zis 
barmanului:/ «Tată, sunt fiul tău şi m-am întors acasă!»” (Întoar-

cerea f iului risipitor). Articularea discursului, esenţializarea, ar-
moniile şi ritmurile, transformările, inclusiv sintactice, conver-
tirea ludicului în sobrietate se produc în retorta metafizicului, 
religiosului: „Luminează, Doamne, cu lumină/ trupul sub lumi-
nă adunat/ şarpe, rob la aur în ruină,/ întru văzul tău nelimitat!” 
(Rugăciune); „Brusc s-a-nserat. În sfeşnic lumânarea,/ pocnind, 
se-aprinse singură, din nou./ Trei zile L-am vegheat sub răsu-
flarea/ de somn ce-n somn e somnului ecou.// Şi între pleoape 
strâns ţineam mormântul:/ roşie stâncă spartă-n sur drept-
unghi./ Romanii-ntre măslini dormeau urându-l,/ stând ghe-
muiţi, cu capul pe genunchi” (Înviere); „Lumea se leagănă-n/ lea-
gănul cerului,/ în faşă ne leagă nă-/praznicul gerului” (Colind).

,,Alcoolurile” ultimei cărţi a lui Ion Mureşan sunt purtătoare 
de revelaţii, alcătuiesc un limbaj original, şi pun în funcţiune o 
mecanică inconfundabilă a vizunilor lirice – viziuni de mare 
poet.

* Ion Mureşan, cartea Alcool, Bistriţa, Editura Charmides, 
2010.
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Viitorul ar putea fi reprezentat prin cuvântul „zwicker” de la 
finalul romanului, ce denumeşte un obiect aparţinând editorului 
Socec-fiul, care a respins manuscrisul lui Pavel Mirto. Nu ştiu 
dacă există un obiect cu un astfel de nume, dar, chiar dacă există, 
mi-ar plăcea să cred că este mai degrabă un obiect din viitor şi, 
astfel, jocul surprinzător al autoarei cu timpul ar fi desăvârşit. 

Încremenirea timpului se realizează prin ştergerea graniţelor 
trecut-prezent-viitor, ca o pânză imobilă pe care vieţile perso-
najelor se desfăşoară. Prezentul trece în viitor prin intermediul 
gândurilor personajelor: Iulia formulează necesitatea inventării 
bătătorului pentru curăţarea sufletului, a sertăraşelor cu porţii de 
râs pentru zilele triste, tot ea prevede că femeile nu vor mai purta 
corset. Prezentul nostru e absorbit de trecut – Dan Creţu, la 
vârsta de 43 de ani, îi pare doctorului Margulis de 30-35 de ani; 

astfel aspectul fizic adolescentin al adulţilor secolului XXI are 
şanse de a trece drept o întinerire a spiritului prin întoarcerea în 
1897 –, dar e absorbit şi de viitor (vezi zwicker-ul).

Timpul pare astfel mai prietenos, însă aparenţele sunt înşe-
lătoare. Realul este înghiţit de ficţiune, ficţiunea de real şi ficţi-
unea de altă ficţiune: Iulia îşi compară viaţa cu cea a personajelor 
din romanul pe care îl citeşte, visul lui Nicu că zboară este înghi-
ţit de viitor – Dan Creţu chiar a zburat, scena de la începutul 
romanului este prinsă într-o fotografie care apare în ziarul din 
ultima zi a anului, iar despre romanul pe care îl citim aflăm la 
sfârşit că este un manuscris al personajului Pavel, respins de edi-
torul Socec-fiul. La fel, viaţa este înghiţită de timp: „Sunt ferecat 
în argintul îngheţat al icoanei unei lumi care poate că deja nu mai 
este” (pag. 33).
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Timpul cel lung, lat şi hapsân din 

Viaţa începe vineri de Ioana Pârvulescu

Romanul Ioanei Pârvulescu, Viaţa începe vineri (Editura 
Humanitas, Bucureşti, 2009), este o invitaţie de a începe să ne 
trăim viaţa, invitaţie însoţită de neîncrederea autoarei că ea va fi 
onorată în plan real. Deşi ne naştem într-o anumită zi a săptă-
mânii, deşi de multe ori ne propunem să facem ceva măreţ înce-
pând de luni sau de vineri sau, mai generic, de mâine (Mâine mă 
las de fumat!), viaţa începe atunci când o trăieşti cu adevărat, 
atunci când reuşeşti să ajungi la ceea ce este de multe ori nespus, 
însă trăit profund şi cu discreţie. Iar pentru redescoperirea vieţii, 
a bunului simţ, a sentimentelor curate, autoarea alunecă într-o 
altă epocă şi ne oferă o altă perspectivă asupra timpului şi asupra 
vieţii.

Acţiunea romanului se desfăşoară la sfârşitul anului 1897, din 
19 decembrie până în 31 decembrie, încheindu-se cu petrecerea 
de Anul Nou. Aceste date sunt pur orientative – dovada fiind 
faptul că ele apar dublate de alte date, cum ar fi „20 decembrie 
1897 (1ianuarie 1898)” (pag. 31), ceea ce face ca toate pregătirile 
personajelor pentru Crăciun şi pentru Anul Nou să pară comic-
candide. De asemenea, personajul Dan Creţu, ajuns fără să ştie 
cum în anul 1897, este la finalul romanului un gazetar al altor 
timpuri (de început de secol XXI), care nu mai ştie să sărbăto-
rească, să se bucure de viaţă: „Trăia cu o oboseală necontenită, 
într-un prezent tulbure. Era, oricum, perioada cea mai chinui-
toare a anului, în care timpul devenea singura bucurie pe care i-o 
puteai dărui cuiva. Dan avea 43 de ani, iar viaţa trecuse pur şi 
simplu pe lângă el. Avea mare nevoie de timp” (pag. 288). Sfâr-
şitul de secol XIX şi începutul de secol XXI aduc în prim plan 
stiluri de viaţă complet diferite, sensibilităţi diferite, însă vieţile 
persoanjelor sunt legate prin fire nevăzute. 

Dan Creţu are o viziune în jocul previziunilor de la masa de 
Anul Nou (1897-1898): pentru el trecutul e contopit cu viitorul 
şi „anii stau pe loc, ca peisajul văzut pe fereastra unui tren, iar noi, 
noi suntem cei care trecem” (pag. 285). 

Pornind de la această parabolă, polii se pot inversa succesiv şi 
tot ceea ce părea familiar, real, devine nefamiliar, ireal. Timpul 
încremeneşte, iar vieţile personajelor ţes o pânză mobilă, nevă-
zută. Ioana Pârvulescu nu este atât în căutarea timpului pierdut, 
cât în căutarea vieţilor pierdute, a vieţilor risipite, a parfumului 
acestor vieţi. Accentul se deplasează astfel, fluxul conştiinţei de 
la Proust devenind fluxul vieţii, al vieţilor care se leagă prin fire 

nevăzute şi ajung să stea împreună la aceeaşi masă, precum 
personajele acestui roman. Iulia, Jacques, doctorul Margulis, 
Agatha, Costache, Livezenii, Nicu, Fane Inelaru, redactorii 
ziarului Universul, Dan Creţu intră pe parcursul romanului în 
legătură unii cu alţii, se intersectează în mod neaşteptat şi foarte 
bine ghidat de către autoare. Personaje aparent fără nicio legă-
tură, la care nu ne-am fi gândit că s-ar putea întâlni vreodată, 
ajung firesc să se cunoască – până şi paznicul Cercel, de la 
Universul, ajunge la doctorul Margulis pentru o consultaţie, deşi 
ar fi putut merge la oricare alt medic. Ţesătura aceasta fină de 
întâlniri şi intersectări spectaculoase nu este doar o modalitate
de a ţine personajele în relaţie – de a le atrage cu un magnet, 
precum picioarele jucăriei-văcuţă primită de Nicu de la Dan 
Creţu –, nu este nicio dovadă a prezenţei naratorului omniscient 
(nici nu avem de-a face cu un narator omniscient), ci este o 
mostră de viaţă – pentru modul în care necunoscutul devine 
familiar, iar hazardul este învins de viaţă. 

Timpul nu mai are graniţe: prezentul anului 1897, începutul 
de secol XXI, prezentul individual al fiecărui personaj devin o 
pastă omogenă în tuşe distincte. Aspectul de viaţă trăită din plin 
de aceste personaje este secondat de realităţile societăţii de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea: aflăm despre telefon, Băile Publice 
(inclusiv preţurile de intrare), corset, duel, Lacul Cişmigiu ca 
patinoar pe timp de iarnă, apa curentă şi lumina electrică (doar în 
centrul Bucureştiului), reguli de conduită în societate, argintăria 
frecată la curăţenia generală dinaintea Crăciunului etc. Înce-
putul de secol XXI este reprezentat prin „bluze subţiri, mulate, 
decolteuri bine garnisite cu sâni tineri, coliere ieftine sau cercei 
lungi”, „Pahare şi farfurii transparente şi moi, care urmau să fie 
aruncate la coş după folosire” (pag. 287). 

Trecutul – anul 1897 devine prezent, iar începutul de secol 
XXI poate foarte uşor deveni trecut din perspectiva viitorului. 
Astfel, avem un trecut schiţat doar la nivelul unor personaje: 
despre Alexandru Livezeanu aflăm că era un Don Juan până să o 
vadă pe Iulia dormind în trăsură, despre familia lui Nicu aflăm 
câte ceva prin intermediul unor elemente care declanşează 
amintirea – precum madlena din opera lui Proust: cămăruţa în 
care stă Dan Creţu îi aminteşte lui Nicu de mama lui în momen-
tele ei tulburi, iar râsul cald al mamei, din momentele ei blânde, îi 
aminteşte de râsul bunicii. 
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