
Ion Mureşan sau... 

pe orice drum ai lua-o, tot în poezie eşti 

Ţărmure, un nume important în ceea ce înseamnă manageriat 
cultural în toată zona Ardealului, ci spun asta pentru că, pentru 
versul lui Mureşan, acest format de carte este cel care, de fapt, e 
cel potrivit. Cine-i cunoaşte cărţile şi ştie cum au apărut versurile 
şi în Cartea de iarnă şi în Poemul care nu poate f i înţeles, ştie că i se 
amputau versurile pentru că erau, chipurile, prea lungi. Este 
prima carte care, dacă nu greşesc, după părerea mea, e editată aşa 
cum a dorit poetul.

Trecând mai departe, am să-l invit pe Ion Mureşan, care e o 
persoană ce se confesează foarte greu,  să vorbească despre poezie 
şi cred că pentru toţi cei care suntem interesaţi de opera lui, întâl-
nirea de astăzi e una foarte importantă. Aşa cum suntem obişnu-
iţi, invitatul va conferenţia pe tema anunţată, despre poezie, 
urmând ca după aceea să existe un interval pentru întrebări pe 
care îl dorim cât mai dinamic. [...] Domnule Mureşan, vă rog. 

Poezia este un fel de-a şterge lumea asta cu batista pe botic... 

şi de a o săruta

Ion Mureşan: Ceea ce o să susţin în faţa dumneavoastră nu 
este, propriu-zis, o conferinţă, nici nu m-am pregătit să fac un 
discurs foarte coerent, cu cap şi cu coadă, dar despre poezie 
trebuie să vorbim mai dezlânat, până la urmă. Suntem în sala 
„Gheorghe Crăciun”, îl văd şi pe el acolo, chiar mi-aduc aminte o 
notaţie de-a sa: „trebuie să mă străduiesc mai mult, până pot să 

reuşesc să spun lucruri profunde fără să folosesc concepte”. Şi eu 
mă voi strădui să spun câte ceva fără să fiu foarte conceptual, fără 
să intrăm în Blanchot, în Muşina, în Bodiu, lucruri pe care, nu 
mă îndoiesc, vi le-au spus la modul cel mai organizat. Eu sunt, iar 
vă previn, un prost vorbitor, pentru că sunt bâlbâit. Şi acum, în 
cunoştinţă de cauză, am o bâlbâială care mă depăşeşte, încerc, 
explicându-mi-o, să mă despovărez de păcatul bâlbâielii. Eu sunt 
stângaci şi mama mi-a dat peste degete când am scris cu stânga, 
apoi am început să scriu cu dreapta… cu stânga tai lemne, ţin 
cuţitul în mână. Fiind eu stângaci, centrul limbajului este în 
partea nepotrivită a creierului şi până ajunge gândul la centrul 
limbajului, până ajunge la limbă ca să pot să-i dau drumul în aer, 
rămâne în urmă limba faţă de gând, fuge înainte şi aşa aleargă 
unul după altul bezmetici, gândul după cuvânt şi cuvântul tot 
timpul rămâne în urmă, aşa că tot timpul mă grăbesc şi mă 
poticnesc şi mai tare. Bun, acestea fiind zise –, cred că mi-am luat 
toate precauţiunile că o să mă înţelegeţi de ce sunt prost vorbitor 
–, să trecem la problema poeziei. Eu am scris un eseu mai demult, 
în Cartea pierdută, în care spuneam că orice discurs despre poezie 
trebuie să înceapă cu propoziţia: „Pe noi ne desparte de poezie 
pielea de porc”. Cred că asta întemeiază oarecum poezia în lume, 
este această poveste a porcului, pe care probabil toţi o ştiţi sau n-o 
ştiţi; eu oricum v-o spun. Un împărat are trei fete, rămân singuri 
acasă şi găsesc cheia de la camera interzisă, în care era o carte în 
care scria destinul, soarta fetelor. Şi la una scrie că se va căsători 
cu un prinţ frumos de la Soare Răsare, la una că se va căsători cu 
un prinţ frumos de la Soare Apune şi la cea mică îi zice că se va 
căsători cu un porc, c-o ia de nevastă un porc. Şi aici povestea 
devine deja puţin de actualitate; fetele spun că tata are destule 
oşti, se va apăra, dar nu mai poate face nimic împăratul, pentru că, 
spune basmul, se umplură uliţele oraşului, casele, toată curtea 
castelului s-a umplut de porci. În faţa acestei năvale a porcilor, nu 
mai era nimic de făcut, aşa că, vrând nevrând, o dă de soţie 

 

porcului. Şi porcul face nuntă cu prinţesa, participă şi oameni şi 
porci laolaltă, la cheful respectiv, fiecare după obiceiurile şi 
apucăturile lui culinare. În sfârşit, pleacă s-o ducă la castelul lui 
pe prinţesă şi pe drum se opreşte cu tot alaiul şi, în jurul unei 
mlaştini, se tăvăleşte bine în noroi şi se duce înapoi lângă prinţesă 
şi spune: „Acuma pupă-mă!”. Aici există un pasaj de o frumuseţe 
extraordinară, ea îşi scoase batista, îl şterse la bot şi îl sărută. Mai 
departe cu acest porc al nostru, era că seara, noaptea, după ce 
întuneca, el devenea prinţ şi dimineaţa îmbrăca din nou pielea de 
porc şi îşi vedea de lucru. Bineînţeles că prinţesa nu se astâmpără, 
se sfătuieşte cu câteva vrăjitoare, cu ceva critici literari, bănuiesc, 
şi ard pielea porcului şi dimineaţă el nu se mai poate îmbrăca în 
porc, prinţul nu mai poate să devină porc. Atunci pleacă şi ea 
toceşte zeci de perechi de opinci de fier până îl găseşte şi, în 
sfârşit, mai erau câteva zile până el devenea cu totul şi cu totul 
prinţ. Îl găseşte şi, în sfârşit, rămân împreună. Cam aşa e şi poetul 
şi poezia, până la urmă. Poezia este tot un fel de-a şterge lumea 
asta cu batista pe botic şi de a o săruta. Poetul este o fiinţă de 
trecere, până la urmă, este o fiinţă care nu este stabilizată nici în 
porc, nici în prinţ. Ziua, el poate să fie un om absolut onorabil, 
dar porc, cu ocupaţiile lui zilnice. Şi noaptea devine, când se pune 
în faţa hârtiei, devine prinţ. Nu este nici o fiinţă a răsăritului, nici 
o fiinţă a apusului cum ne spune basmul, mai rămân două puncte 
cardinale de unde putea să fie porcul şi prinţul, ori din întu-
necatul nord, ori din sud, ori de la întuneric, ori de la lumină. 
Dacă este fiinţă a luminii, atunci pătrunde lumina în noapte, 
dacă e fiinţa întunericului, este un întuneric care călătoreşte în zi, 
călătoreşte sub platoşa aceasta a porcului. Sigur că şi oamenii 
sunt până la urmă, şi noi, fiinţele obişnuite suntem tot aşa, de 
fapt, despre poeţi ştim, le cunoaştem biografiile, sunt beţivi 
mulţi, au o groază de păcate, nu le enumăr aici. Toţi poeţii mari 
nu prea pot fi consideraţi nişte îngeraşi. Dar, până la urmă, cine 
este poetul? Poetul îşi asumă chiar o anume mândrie şi o anume 

Invitat al uneia dintre conferinţele şcolii doctorale care au fost 
lansate cu doi ani în urmă de Andrei Bodiu, în cadrul Facultăţii 
de Litere din Braşov, poetul Ion Mureşan a răspuns solicitării de 
a conferenţia (în faţa unei săli pline, sala „Gheorghe Crăciun”) 
într-un mod inedit, de fapt, modul său specific, de o coloc-
vialitate plină de culoare şi vervă poietică. Mărturisirile privind 
misiunea poetului în societatea contemporană, rolul poeziei de 
„a creşte nivelul princiar din oameni” şi crezul mistic şi ontopoietic 
al scriitorului Ion Mureşan au avut alcătuirea spontană a unui 
real spectacol biografic-metaliterar, a unui performance de idei 
greu de egalat, din care redăm câteva secvenţe.

Andrei Bodiu: Aşa cum am anunţat, invitatul zilei de astăzi la 
conferinţele şcolii doctorale ale Facultăţii de Litere este poetul 
Ion Mureşan, unul dintre marii poeţi români, un poet de o 
originalitate inepuizabilă şi, pe de altă parte, un autor care, ştim 
cu toţii, toţi admiratorii lui, este extrem de parcimonios cu ceea 
ce publică. Este un exemplu de exigenţă auctorială şi, din punctul 
ăsta de vedere, cred că modelul lui de poet poate fi oricând un 
punct de referinţă, pentru că e un autor care e atât de exigent cu 
sine, încât până acum a publicat trei cărţi, dintre care ultima, pe 
care o lansăm la ora cinci, se cheamă cartea Alcool şi este cartea cel 
mai bine editată de până acum a lui Mureşan. Nu spun asta 
pentru că e împreună cu noi editorul său, muzicologul Gavrilă 
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ruşine, cum spunea Virgil Mazilescu, el este ruşinea şi mândria 
noastră şi gloria noastră. El reprezintă, de fapt, ruşinea prinţului 
de a fi porc şi mândria porcului de a fi prinţ. Asta este, până la 
urmă, poetul şi el reprezintă cu demnitate şi eficient această im-
perfecţiune a omului de a nu putea să fie deodată şi porc şi prinţ.

Poezia creşte nivelul princiar din naţiune 
I.M.: Despre Cartea Alcool povesteam cum mergeam la 

cârciumi din cartierele muncitoreşti, pe vremea aia se făcea 
industrializarea şi ieşeau schimburile de muncitori de la lucru şi 
stăteam până târziu cu mediul acela brutal şi violent uneori, mă 
dezechipam să vorbesc cu oamenii şi ei întrebau: „dar dumneata 
stai acolo singur?”. „Eu sufăr”. „Dar de ce suferi”, mă întrebau. 
„Sufăr din iubire, m-a părăsit iubita”. „A, dă-o dracu' de curvă şi 
nevastă-mea e o curvă”. Eu spuneam că eu o iubesc foarte mult, 
că iubirea e un sentiment frumos. „Ce frumos, trebuia să-i dai 
două palme şi terminai cu ea”. Doar după ce lucrurile înaintau în 
noapte, prinţul începea să iasă la iveală din porc, începea să se 
arate gingăşia şi frumuseţea şi din ei. Până la urmă, ziceau: „de 
fapt, şi eu o iubesc pe nevastă-mea, am zis că-i curvă şi c-o bat, 
dar n-o bat şi e atât de frumoasă”. Începeau brusc să devină şi ei 
frumoşi, sigur mai rupeau câte-un pahar, mai muşcau din halbă, 
mestecau în dinţi, scuipau pe jos gura paharului. A fost o peri-
oadă când paharele se înlocuiseră cu borcanele de muştar groase, 
ca să nu le mestece oamenii, să nu scrâşnească între dinţi. Şi 
începeau să fie frumoşi, dar erau cu atâta dezinvoltură oamenii 
porci, le plăcea să fie porci când ieşeau de la lucru, violenţi, 
vulgari, orice sensibilitate, orice intrare înspre sufletul lor era 
închisă şi brusc începeau să se deschidă. Exact ca şi copiii de la 
grădiniţă sau de la clasele primare,... la ţară ne era foarte ruşine să 
ieşim pe scenă – ne emoţionam, eram topiţi, terminaţi – să spu-
nem o poezie. În schimb, înjurau de mama focului, totul era cu 
sex şi când să spună ceva frumos îi apuca tremuratul şi ruşinea, 
este ruşinea de a fi frumos, ruşinea de a fi bun. În schimb, este o 
foarte mare mândrie de a vorbi prostii, de-a te afirma în vulga-
ritate şi în violenţă. De unde vine asta, Dumnezeu ştie, de ce e 
atât de prost făcută lumea?... dar asta e o altă discuţie.

În loc de poezie, am vorbit mai mult de condiţia poetului şi 
despre o întemeiere, până la urmă, a poeziei. Cum zicea Crăciun, 
dacă ar fi să luăm funcţiile sociale ale poeziei, una dintre ele este 
terapeutică, până la urmă. Tot el [parafrazându-l pe T.S. Eliot, 
n.n.] spunea că poezia nu este importantă doar pentru cei care 
citesc poezie, este foarte importantă şi pentru cei care nu citesc 
poezie, pentru că ea, vrând-nevrând, modifică, creşte nivelul de 
sensibilitate, nivelul princiar, dacă ne gândim la vechea noastră 
analogie dintre poet şi prinţ. Creşte nivelul princiar din naţiune 
şi din oameni. 

Despre poezie o să spun lucruri cât se poate de generale. O   
să-l dau ca exemplu pe fizicianul care spune că dacă mişti un 
deget pe pământ, ceva se mişcă în Sirius. Asta înseamnă că tot 

acest univers este un Cosmos, iar prin fire nevăzute toate 
lucrurile sunt legate unele de altele, orice-ai mişca într-un loc se 
mişcă ceva în altă parte, are o corespondenţă, un răsunet, un ecou 
undeva. Legând şi cuvintele, care sunt, până la urmă, materia 
primă a poetului, dacă mişti ceva în cuvântul deget, se modifică 
ceva în cuvântul Sirius. Pentru că şi cuvintele sunt toate legate la 
un loc. Eu vedeam această calitate a poeziei: poezia este, de fapt, 
cea care leagă lucrurile foarte îndepărtate, demonstrează că 
lucrurile foarte îndepărtate sunt legate unele de altele. 

Poezia este dovada cea mai bună şi de neclintit a existenţei lui 

Dumnezeu

I.M.: Se spune, spun absolut la întâmplare, că amurgul e un 
porc însângerat. Ce are un apus de soare cu un porc? Eram cu 
Alexandru Vlad, prietenul meu prozator, la munte şi m-a aten-
ţionat să întind repede cortul, zice: aici la munte, soarele intră ca 
o monedă în plic. Eram acolo într-o vale şi caii erau acolo parcă 
turnaţi în bronz, cai de aramă mobili, care intrau în plic odată cu 
soarele. Ce are plicul cu muntele? Ce are soarele cu un bănuţ care 
intră în plic? şi totuşi, în această metaforă, în aceste comparaţii, 
lucrurile sunt atât de legate între ele... Lundkvist avea o definiţie 
a poeziei: spunea că poezia este o sfoară întinsă între faruri şi cireş. 
Chiar asta face poezia, leagă cireşul de far, două realităţi, lucruri 
teribil de îndepărtate, care nu sunt rude şi totuşi, ele sunt legate 
între ele. Am spus-o de nenumărate ori: poezia este dovada cea 
mai bună şi de neclintit a existenţei lui Dumnezeu, a existenţei 
unei lumi ca şi Cosmos, a faptului că toate sunt în relaţie una cu 
alta. Eu cred că toate cuvintele din lumea aceasta sunt în relaţie, 
toate sunt legate şi în armonie unele cu altele. Cei care au stat de 
vorbă cu profeţii, cu Dumnezeu, nici în Vechiul Testament nu-i 
auzeau vocea, auzeau un tunet. Eu mă gândeam de ce auzeau un 
tunet, de ce nu spunea limpede vorbele? Şi am realizat că 
Dumnezeu are puterea de-a vorbi cu toate cuvintele lumii 
deodată şi cu toate limbile lumii deodată şi atunci nu poţi să auzi 
decât un tunet, să auzi unitatea, să auzi toate limbajele ca o sferă. 
De-asta şi despărţirea limbilor după Babel, când se adună din 
toate ţările, din toate neamurile şi seminţiile, acolo, şi Dum-
nezeu vorbeşte, fiecare înţelege în limba lui. Vorbeşte şi toţi 
înţeleg, pentru că vorbea limbajul dumnezeiesc care cuprindea 
toate limbile tuturor popoarelor antice şi poate vorbea şi cu lim-
bile noastre de acum. Dacă vreo trei-patru oameni din Caucaz 
erau vorbitori de un dialect dispărut şi dacă erau ei acolo, 
înţelegeau, pentru că şi limbile moarte sunt în această vorbire a 
poeziei.

Poezia... ne face iuţi şi nemuritori şi orgolioşi

I.M.: Sigur că putem să discutăm şi care este relaţia poeziei cu 
timpul, în succesiunea sa, dar încep să descopăr calităţile 
vindecătoare şi bune pentru om ale poeziei. Prin faptul că pot să 
călătoresc între far şi cireş, între deget şi Sirius, printr-un vers pot 

să ajung dincolo. Poezia ne apără şi de presiunea timpului şi ne 
face să ocupăm foarte repede spaţiul. Îmi plăcea să-l necăjesc pe 
Alexandru Vlad şi să-i spun: „tu eşti prozator, tu mergi în 
drumeţie”. Ca să ajungă el de la deget la Sirius […] trebuie să 
facă o lungă călătorie pe jos, din cuvânt în cuvânt, să-l descrie şi 
nu-i sigur că ajunge până la capăt, pe când eu mă teleportez sau 
mă duc cu avionul, nu sunt o specie bipedă şi târâtoare, ca 
prozatorul. Poezia ne scoate de sub presiunea timpului şi ne face 
iuţi şi nemuritori şi orgolioşi, o să revenim la acest lucru. Ajun-
gem să cuprindem în timpul vieţii noastre, citind poezie, mult 
mai mult timp şi să cucerim mult mai mult spaţiu. Poezia ne 
apără de slăbiciunile noastre şi ne face puternici. Mai am o 
comparaţie, ca să ridic poezia deasupra oricăror ştiinţe. Com-
paraţia mea e aceea cu aricii, deja celebră. Ştiinţa bărbiereşte arici, 
dacă ne închipuim limbajul ca un şir de arici, oamenii de ştiinţă 
riguroşi şi coerenţi iau fiecare arici şi-l bărbieresc, dar îi lasă ţepul 
cel mai sănătos, viguros, îl iau pe următorul, îl bărbieresc şi-l 
leagă de ţepul ăla, formând o conexiune, în limbajul omului de 
ştiinţă, limbajul ştiinţei. 

Poetul nu face asta, poetul leagă toţi ţepii unui arici de toţi 
ţepii ariciului viitor, toate conotaţiile, toate semnificaţiile unui 
cuvânt, toate contextele în care el poate să intre sunt legate de 
toate contextele celuilalt cuvânt. Într-o viziune a întregului, 
limbajul poetic este cel mai apropiat de ceea ce ar trebui să fie 
ştiinţa, dar asta este cuprins în limbajul lui Dumnezeu. Poezia 
caută să facă un coridor săpat pe sub munte, scăpând de apăsarea 
timpului şi a sfârşitului nostru. Chiar şi în ştiinţă aşa se fac 
descoperirile, vine unul şi alege un ţep nepotrivit, se schimbă 
toată faţa ştiinţei şi, făcându-se o greşeală, s-a descoperit, de   
fapt, ceva bun. Dar dacă poetul şi-ar pune mintea cu ştiinţa, cred 
c-ar face mult mai multe descoperiri, iar viaţa ne-ar fi mult mai 
bună.

...pe orice drum ai lua-o, tot în poezie eşti 

I.M.: Sigur, eu sunt total împotriva felului în care se predă 
poezia în şcoală, nu mă refer la universităţi, chiar de la clasele 
mici şi până la sfârşitul liceului, e o întreagă tâmpenie ce se 
întâmplă. La clasele mici, se spune: scrieţi un eseu despre..., ceea 
ce mă oripilează. De unde să ştie ce e aia un eseu, spune-i com-
punere. Apoi se spune: care sunt semnele primăverii? Semnele 
primăverii sunt muguri, iarba verde, pădurea înverzeşte, ţăranul 
ară ogorul. Îi scot afară pe copii din limbaj, iar mai târziu, vin şi 
spun: ce-a vrut să spună poetul aici? Ce-a vrut să spună poetul, 
Dumnezeu ştie, e o tâmpenie, poetul poate e mort.

 
Andrei Bodiu: Există o situaţie de curaj a unui tânăr de care 

am auzit eu cu ani în urmă, care l-a întrebat el pe profesor. Era o 
poezie din Tudor Arghezi, iar elevul a întrebat: domnule pro-
fesor, ce-a vrut să spună aici Tudor Arghezi? Iar profesorul a 
spus: dacă-aş şti eu ce-a vrut să spună! 

 

Ion Mureşan: Se continuă cu tâmpenia asta, se fac la liceu, dar 
şi la clase mici, poezii din Eminescu, Coşbuc, Alecsandri, e 
groaznic. Copilul ăla n-are nimic de-a face cu un pastel, stă 
săracul la bloc, n-a văzut nici cai, nici boi. Poezia la clasele mici îi 
pune la nişte încercări foarte grele, ar fi nevoie de nişte poezii 
pentru ei, care să incite imaginaţia, încercând să-i disciplinezi. 
Literatura clasică ar trebui predată în ultimii ani de facultate, 
fiind foarte greu de înţeles – Eminescu, Coşbuc, Alecsandri, 
arizi. Ar trebui să se meargă invers, până să-i rabzi pe aceştia. 
După aceea începe să-ţi placă. Le spuneam copiilor, dar şi 
studenţilor de la Cluj, că cea mai mare fericire este să-ţi pice la 
examen poezie, pentru că n-ai cum să nu iei 10. Când eram în 
liceu, toată lumea se văita că le pică poezie. Voiau să le pice 
Baltagul, cu Vitoria Lipan şi cu câinele şi cu fiul Gheorghiţă. La 
orice examen din poezie n-ai cum să nu iei 10, pe orice drum ai 
lua-o tot în poezie eşti, ai nevoie doar să te întâlneşti într-un loc 
cu ea, îţi trebuie doar un punct de intrare, o uşiţă ca să intri şi ea e 
a ta, pentru ca tu eşti al tău, ea se leagă de tot ce poţi să legi tu în 
tine. Nu ai nicio şansă să greşeşti. Dacă ai lecturi multe şi ştii 
poezie... 

Ion Mureşan: A,... N-aţi auzit ce rar am scris? De fapt, eu sunt 

un cadru denaturat de poezie. Eu scriu câte un poem şi le tot 

citesc. Le trimit în lume. Arrivederci! câştigă-ţi traiul! Descurcă-te! 

Lucrează în construcţii. Şi dacă poemul se întoarce, îl bag în 

carte, dacă nu se întoarce înseamnă că a dispărut pe front, pe 

undeva, prin Italia.
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ruşine, cum spunea Virgil Mazilescu, el este ruşinea şi mândria 
noastră şi gloria noastră. El reprezintă, de fapt, ruşinea prinţului 
de a fi porc şi mândria porcului de a fi prinţ. Asta este, până la 
urmă, poetul şi el reprezintă cu demnitate şi eficient această im-
perfecţiune a omului de a nu putea să fie deodată şi porc şi prinţ.

Poezia creşte nivelul princiar din naţiune 
I.M.: Despre Cartea Alcool povesteam cum mergeam la 

cârciumi din cartierele muncitoreşti, pe vremea aia se făcea 
industrializarea şi ieşeau schimburile de muncitori de la lucru şi 
stăteam până târziu cu mediul acela brutal şi violent uneori, mă 
dezechipam să vorbesc cu oamenii şi ei întrebau: „dar dumneata 
stai acolo singur?”. „Eu sufăr”. „Dar de ce suferi”, mă întrebau. 
„Sufăr din iubire, m-a părăsit iubita”. „A, dă-o dracu' de curvă şi 
nevastă-mea e o curvă”. Eu spuneam că eu o iubesc foarte mult, 
că iubirea e un sentiment frumos. „Ce frumos, trebuia să-i dai 
două palme şi terminai cu ea”. Doar după ce lucrurile înaintau în 
noapte, prinţul începea să iasă la iveală din porc, începea să se 
arate gingăşia şi frumuseţea şi din ei. Până la urmă, ziceau: „de 
fapt, şi eu o iubesc pe nevastă-mea, am zis că-i curvă şi c-o bat, 
dar n-o bat şi e atât de frumoasă”. Începeau brusc să devină şi ei 
frumoşi, sigur mai rupeau câte-un pahar, mai muşcau din halbă, 
mestecau în dinţi, scuipau pe jos gura paharului. A fost o peri-
oadă când paharele se înlocuiseră cu borcanele de muştar groase, 
ca să nu le mestece oamenii, să nu scrâşnească între dinţi. Şi 
începeau să fie frumoşi, dar erau cu atâta dezinvoltură oamenii 
porci, le plăcea să fie porci când ieşeau de la lucru, violenţi, 
vulgari, orice sensibilitate, orice intrare înspre sufletul lor era 
închisă şi brusc începeau să se deschidă. Exact ca şi copiii de la 
grădiniţă sau de la clasele primare,... la ţară ne era foarte ruşine să 
ieşim pe scenă – ne emoţionam, eram topiţi, terminaţi – să spu-
nem o poezie. În schimb, înjurau de mama focului, totul era cu 
sex şi când să spună ceva frumos îi apuca tremuratul şi ruşinea, 
este ruşinea de a fi frumos, ruşinea de a fi bun. În schimb, este o 
foarte mare mândrie de a vorbi prostii, de-a te afirma în vulga-
ritate şi în violenţă. De unde vine asta, Dumnezeu ştie, de ce e 
atât de prost făcută lumea?... dar asta e o altă discuţie.

În loc de poezie, am vorbit mai mult de condiţia poetului şi 
despre o întemeiere, până la urmă, a poeziei. Cum zicea Crăciun, 
dacă ar fi să luăm funcţiile sociale ale poeziei, una dintre ele este 
terapeutică, până la urmă. Tot el [parafrazându-l pe T.S. Eliot, 
n.n.] spunea că poezia nu este importantă doar pentru cei care 
citesc poezie, este foarte importantă şi pentru cei care nu citesc 
poezie, pentru că ea, vrând-nevrând, modifică, creşte nivelul de 
sensibilitate, nivelul princiar, dacă ne gândim la vechea noastră 
analogie dintre poet şi prinţ. Creşte nivelul princiar din naţiune 
şi din oameni. 

Despre poezie o să spun lucruri cât se poate de generale. O   
să-l dau ca exemplu pe fizicianul care spune că dacă mişti un 
deget pe pământ, ceva se mişcă în Sirius. Asta înseamnă că tot 

acest univers este un Cosmos, iar prin fire nevăzute toate 
lucrurile sunt legate unele de altele, orice-ai mişca într-un loc se 
mişcă ceva în altă parte, are o corespondenţă, un răsunet, un ecou 
undeva. Legând şi cuvintele, care sunt, până la urmă, materia 
primă a poetului, dacă mişti ceva în cuvântul deget, se modifică 
ceva în cuvântul Sirius. Pentru că şi cuvintele sunt toate legate la 
un loc. Eu vedeam această calitate a poeziei: poezia este, de fapt, 
cea care leagă lucrurile foarte îndepărtate, demonstrează că 
lucrurile foarte îndepărtate sunt legate unele de altele. 

Poezia este dovada cea mai bună şi de neclintit a existenţei lui 

Dumnezeu

I.M.: Se spune, spun absolut la întâmplare, că amurgul e un 
porc însângerat. Ce are un apus de soare cu un porc? Eram cu 
Alexandru Vlad, prietenul meu prozator, la munte şi m-a aten-
ţionat să întind repede cortul, zice: aici la munte, soarele intră ca 
o monedă în plic. Eram acolo într-o vale şi caii erau acolo parcă 
turnaţi în bronz, cai de aramă mobili, care intrau în plic odată cu 
soarele. Ce are plicul cu muntele? Ce are soarele cu un bănuţ care 
intră în plic? şi totuşi, în această metaforă, în aceste comparaţii, 
lucrurile sunt atât de legate între ele... Lundkvist avea o definiţie 
a poeziei: spunea că poezia este o sfoară întinsă între faruri şi cireş. 
Chiar asta face poezia, leagă cireşul de far, două realităţi, lucruri 
teribil de îndepărtate, care nu sunt rude şi totuşi, ele sunt legate 
între ele. Am spus-o de nenumărate ori: poezia este dovada cea 
mai bună şi de neclintit a existenţei lui Dumnezeu, a existenţei 
unei lumi ca şi Cosmos, a faptului că toate sunt în relaţie una cu 
alta. Eu cred că toate cuvintele din lumea aceasta sunt în relaţie, 
toate sunt legate şi în armonie unele cu altele. Cei care au stat de 
vorbă cu profeţii, cu Dumnezeu, nici în Vechiul Testament nu-i 
auzeau vocea, auzeau un tunet. Eu mă gândeam de ce auzeau un 
tunet, de ce nu spunea limpede vorbele? Şi am realizat că 
Dumnezeu are puterea de-a vorbi cu toate cuvintele lumii 
deodată şi cu toate limbile lumii deodată şi atunci nu poţi să auzi 
decât un tunet, să auzi unitatea, să auzi toate limbajele ca o sferă. 
De-asta şi despărţirea limbilor după Babel, când se adună din 
toate ţările, din toate neamurile şi seminţiile, acolo, şi Dum-
nezeu vorbeşte, fiecare înţelege în limba lui. Vorbeşte şi toţi 
înţeleg, pentru că vorbea limbajul dumnezeiesc care cuprindea 
toate limbile tuturor popoarelor antice şi poate vorbea şi cu lim-
bile noastre de acum. Dacă vreo trei-patru oameni din Caucaz 
erau vorbitori de un dialect dispărut şi dacă erau ei acolo, 
înţelegeau, pentru că şi limbile moarte sunt în această vorbire a 
poeziei.

Poezia... ne face iuţi şi nemuritori şi orgolioşi

I.M.: Sigur că putem să discutăm şi care este relaţia poeziei cu 
timpul, în succesiunea sa, dar încep să descopăr calităţile 
vindecătoare şi bune pentru om ale poeziei. Prin faptul că pot să 
călătoresc între far şi cireş, între deget şi Sirius, printr-un vers pot 

să ajung dincolo. Poezia ne apără şi de presiunea timpului şi ne 
face să ocupăm foarte repede spaţiul. Îmi plăcea să-l necăjesc pe 
Alexandru Vlad şi să-i spun: „tu eşti prozator, tu mergi în 
drumeţie”. Ca să ajungă el de la deget la Sirius […] trebuie să 
facă o lungă călătorie pe jos, din cuvânt în cuvânt, să-l descrie şi 
nu-i sigur că ajunge până la capăt, pe când eu mă teleportez sau 
mă duc cu avionul, nu sunt o specie bipedă şi târâtoare, ca 
prozatorul. Poezia ne scoate de sub presiunea timpului şi ne face 
iuţi şi nemuritori şi orgolioşi, o să revenim la acest lucru. Ajun-
gem să cuprindem în timpul vieţii noastre, citind poezie, mult 
mai mult timp şi să cucerim mult mai mult spaţiu. Poezia ne 
apără de slăbiciunile noastre şi ne face puternici. Mai am o 
comparaţie, ca să ridic poezia deasupra oricăror ştiinţe. Com-
paraţia mea e aceea cu aricii, deja celebră. Ştiinţa bărbiereşte arici, 
dacă ne închipuim limbajul ca un şir de arici, oamenii de ştiinţă 
riguroşi şi coerenţi iau fiecare arici şi-l bărbieresc, dar îi lasă ţepul 
cel mai sănătos, viguros, îl iau pe următorul, îl bărbieresc şi-l 
leagă de ţepul ăla, formând o conexiune, în limbajul omului de 
ştiinţă, limbajul ştiinţei. 

Poetul nu face asta, poetul leagă toţi ţepii unui arici de toţi 
ţepii ariciului viitor, toate conotaţiile, toate semnificaţiile unui 
cuvânt, toate contextele în care el poate să intre sunt legate de 
toate contextele celuilalt cuvânt. Într-o viziune a întregului, 
limbajul poetic este cel mai apropiat de ceea ce ar trebui să fie 
ştiinţa, dar asta este cuprins în limbajul lui Dumnezeu. Poezia 
caută să facă un coridor săpat pe sub munte, scăpând de apăsarea 
timpului şi a sfârşitului nostru. Chiar şi în ştiinţă aşa se fac 
descoperirile, vine unul şi alege un ţep nepotrivit, se schimbă 
toată faţa ştiinţei şi, făcându-se o greşeală, s-a descoperit, de   
fapt, ceva bun. Dar dacă poetul şi-ar pune mintea cu ştiinţa, cred 
c-ar face mult mai multe descoperiri, iar viaţa ne-ar fi mult mai 
bună.

...pe orice drum ai lua-o, tot în poezie eşti 

I.M.: Sigur, eu sunt total împotriva felului în care se predă 
poezia în şcoală, nu mă refer la universităţi, chiar de la clasele 
mici şi până la sfârşitul liceului, e o întreagă tâmpenie ce se 
întâmplă. La clasele mici, se spune: scrieţi un eseu despre..., ceea 
ce mă oripilează. De unde să ştie ce e aia un eseu, spune-i com-
punere. Apoi se spune: care sunt semnele primăverii? Semnele 
primăverii sunt muguri, iarba verde, pădurea înverzeşte, ţăranul 
ară ogorul. Îi scot afară pe copii din limbaj, iar mai târziu, vin şi 
spun: ce-a vrut să spună poetul aici? Ce-a vrut să spună poetul, 
Dumnezeu ştie, e o tâmpenie, poetul poate e mort.

 
Andrei Bodiu: Există o situaţie de curaj a unui tânăr de care 

am auzit eu cu ani în urmă, care l-a întrebat el pe profesor. Era o 
poezie din Tudor Arghezi, iar elevul a întrebat: domnule pro-
fesor, ce-a vrut să spună aici Tudor Arghezi? Iar profesorul a 
spus: dacă-aş şti eu ce-a vrut să spună! 

 

Ion Mureşan: Se continuă cu tâmpenia asta, se fac la liceu, dar 
şi la clase mici, poezii din Eminescu, Coşbuc, Alecsandri, e 
groaznic. Copilul ăla n-are nimic de-a face cu un pastel, stă 
săracul la bloc, n-a văzut nici cai, nici boi. Poezia la clasele mici îi 
pune la nişte încercări foarte grele, ar fi nevoie de nişte poezii 
pentru ei, care să incite imaginaţia, încercând să-i disciplinezi. 
Literatura clasică ar trebui predată în ultimii ani de facultate, 
fiind foarte greu de înţeles – Eminescu, Coşbuc, Alecsandri, 
arizi. Ar trebui să se meargă invers, până să-i rabzi pe aceştia. 
După aceea începe să-ţi placă. Le spuneam copiilor, dar şi 
studenţilor de la Cluj, că cea mai mare fericire este să-ţi pice la 
examen poezie, pentru că n-ai cum să nu iei 10. Când eram în 
liceu, toată lumea se văita că le pică poezie. Voiau să le pice 
Baltagul, cu Vitoria Lipan şi cu câinele şi cu fiul Gheorghiţă. La 
orice examen din poezie n-ai cum să nu iei 10, pe orice drum ai 
lua-o tot în poezie eşti, ai nevoie doar să te întâlneşti într-un loc 
cu ea, îţi trebuie doar un punct de intrare, o uşiţă ca să intri şi ea e 
a ta, pentru ca tu eşti al tău, ea se leagă de tot ce poţi să legi tu în 
tine. Nu ai nicio şansă să greşeşti. Dacă ai lecturi multe şi ştii 
poezie... 

Ion Mureşan: A,... N-aţi auzit ce rar am scris? De fapt, eu sunt 

un cadru denaturat de poezie. Eu scriu câte un poem şi le tot 

citesc. Le trimit în lume. Arrivederci! câştigă-ţi traiul! Descurcă-te! 

Lucrează în construcţii. Şi dacă poemul se întoarce, îl bag în 

carte, dacă nu se întoarce înseamnă că a dispărut pe front, pe 

undeva, prin Italia.
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Ion Mureşan la Serile Facultăţii de Litere 

asupra scrisului, nu poate fi decât sugestivă, nu poate fi decât un 
exemplu şi de aceea cred că Adrian avea dreptate, în măsura în 
care toţi se întreabă, în aceste intervale mari de timp, când va 
publica Ion Mureşan următoarea carte. Acest volum, după păre-
rea mea, va câştiga toate premiile literare importante de anul 
acesta la capitolul poezie şi să vedem dacă sunt profet mincinos.

„Ion Mureşan este dovada vie şi poezia lui este dovada plină 

de vitalitate literară a faptului că nicio temă importantă nu 

este cu adevărat expirată pentru literatură”.

Adrian Lăcătuş: Este un privilegiu pentru cititorii de litera-
tură prezenţa lui Ion Mureşan aici, în mijlocul nostru. Lansarea 
cărţii este o sărbătoare în sine. Este o carte pe care cei care cunosc 
poezia sa şi-au dorit-o de mulţi ani, de la primele manifestări ale 
acestor texte în lecturi publice sau risipite destul de zgârcit în 
pagini de revistă. O carte pe care oamenii au visat să o poată ţine 
în mână ca pe un întreg. Secvenţa a doua a acestei întâlniri, 
recitalul lui Ion Mureşan, este un spectacol cu totul extraordinar, 
datorită nu doar carismei personale a acestui poet atunci când îşi 
recită poemele, dar şi datorită specificului acestei poezii. Voi 
încerca acum, în câteva cuvinte, să exprim răspunsul meu la 
întrebarea ,,De ce este poezia lui Ion Mureşan o poezie cu totul 
specială, o poezie foarte originală şi una dintre cele mai vii şi cele 
mai pregnante ale literaturii de astăzi?”. În primul rând, această 
poezie se situează într-o ambivalenţă în comunicarea cu cititorul 
ei, cu noi, şi această ambivalenţă vine dintr-o senzaţie de fami-

liaritate pe care o avem cu limbajul ei, cu viziunile ei imaginative, 
cu elementele care o compun: personaje, situaţii dramatice, 
elemente care apelează toate la un fond de experienţă comun, un 
fond al umanităţii în general. Acest fond este un fond universal, 
pe deoparte, dar foarte atent localizat, lumea marginală, lumea 
rurală, lumea copilăriei, lumea obiectelor celor mai familiare din 
jurul nostru, lumea paharelor, ca să ne apropiem de tema cărţii, a 
farfuriilor, a meselor, a obiectelor pe care în experienţa noastră nu 
le mai vedem şi pe care le redescoperim aici prin poezie. Pe de 
altă parte, odată cu această senzaţie de familiaritate, de lume care 
ne aparţine şi pe care abia acum o luăm din nou în posesie cu 
ajutorul poeziei, se naşte o senzaţie de anxioasă stranietate, sen-
zaţia că luăm contact cu o altă lume care se străvede prin lumea 
aceasta aşa de apropiată şi atât de familiară. De aceea, cred că Ion 
Mureşan este autorul unei unice performanţe în poezia con-
temporană românească şi în poezia modernă românească, aceea 
de a face să treacă dincolo de diversele blocaje ale modernităţii o 
experienţă comună şi de a face să renască o tradiţie, nu în sensul 
unei tradiţii poetice sau în sensul unei tradiţii stilistice, ci în sen-
sul unei tradiţii care pune poetul şi povestitorul în centrul expe-
rienţei, care face ca poetul să ne arate lumea aşa cum este ea într-
adevăr. Poetul ne arată o modalitate de a privi lumea, care ne 
aminteşte de începuturile poeziei şi începutul culturii dar fără a 
ne crea senzaţia de déjà-vu sau de repetiţie literară. Această 
stranietate, lume nefamiliară pe care ne-o prezintă poetul, este 
un fel de experienţă mistică. Ion Mureşan este dovada vie şi poe-
zia lui este dovada plină de vitalitate literară a faptului că nicio 
temă importantă nu este cu adevărat expirată pentru literatură, 
pentru că ne putem întâlni cu o poezie care poate fi în acelaşi 
timp religioasă, veţi vedea din recital despre ce tip de religiozitate 
şi mistică a cotidianului vorbim în poezia lui, şi de o stringentă 
actualitate, contemporaneitate. Experienţa aceasta directă cu 
lumea care ne depăşeşte, care trece prin noi şi prin lucrurile din 
jurul nostru, dar care duce mult mai departe, nu este o experienţă 
neapărat a trecutului sau a unei alte specii de om care a dispărut, 
ci poate fi o experienţă a contemporanilor, o experienţă cu care 
un număr foarte mare de cititori se pot indentifica. La conferinţa 
de la facultate, Ion Mureşan a spus ceva despre valoarea poeziei, 
pentru care probabil ar fi fost contrazis de mulţi alţi poeţi, şi 
anume că o poezie este cu atât mai importantă, mai valoroasă cu 
cât are mai mulţi cititori care se pot regăsi în ea sau cu cât poate 
comunica ea mai multor cititori. Alţii i-ar spune: cu cât o poezie 
este mai puţin comunicabilă, cu atât este mai valoroasă. Ion 
Mureşan are conştiinţa faptului că poezia este, până la urmă, un 
mesaj universal. Reuşita extraordinară a poeziei sale şi a acestei 
cărţi este dovada că această poezie se poate universaliza şi poate 
să fie un limbaj universal într-o lume a scindării şi atomizării 
experienţei. 

„Cei care i-au citit cărţile vor simţi, atunci când citesc cartea 

Alcool, că există un Ion Mureşan mai ironic, mai înclinat către 

umor, care nu poate fi regăsit foarte mult în poezia lui din 

celelalte volume, un Ion Mureşan care alternează registrele 

poetice”.

Andrei Bodiu: Îi muţumesc lui Adrian Lăcătuş. În liniile 
directoare profunde ale cărţii, colegul meu are dreptate. Ne 
putem întreba de ce cartea Alcool? Pentru că alcoolul este 
dominanta volumului, aproape la tot pasul sunt oameni care 
beau, e foarte multă „vodcă”, sunt foarte multe „cincizeci de 
vodcă” în această carte. Alcoolul apare, spunea autorul, ca un fel 
de ritual al iniţierii într-un fel de lume în care regulile coti-
dianului se schimbă în chip radical. Din punctul acesta de vedere, 
cârciuma e un fel de axis mundi în cartea Alcool, în sensul în care 
acolo îşi găsesc oamenii locul de întâlnire. Este locul unde se 
dezleagă limbile şi fiecare îşi arată feţele, îşi arată complexitatea, 
structura sufletească şi limitele. Este o experienţă care, literar 
vorbind, este, cumva, de regăsit în literatură, pentru că, într-un 
foarte frumos poem, care se cheamă Întoarcerea f iului risipitor şi 
care este poemul de mari dimensiuni din carte, sunt evocaţi o 
sumă de autori care au toţi ca dat comun legătura cu alcoolul, fie 
că e vorba Paul Verlaine, fie că e vorba de marele Malcolm 
Lowry, fie că e vorba de Mariana Marin, Nichita Stănescu. Aceş-
tia sunt oameni care au avut o legătură fundamentală, existen-
ţială cu acest…, nu i-aş spune viciu, pentru că aş greşi faţă de 
cartea lui Ion Mureşan, pentru că este mult mai complex decât 
atât. Undeva, în fundal, există şi componenta etică, dar ceea ce 
contează este că alcoolul e declanşatorul dialogului, al imagi-
naţiei, al întâlnirii, dacă vreţi, şi, de ce nu, al explorării. Alcoolul 
este o cale prin care se ajunge la o formă de cunoaştere. Din 
modernitate, există ideea dereglării simţurilor şi în această carte 
este foarte interesant cum poetul vorbeşte cu maximă luciditate 
despre beţie, pentru că, în mod evident, poemele acestea au fost 
scrise cu luciditate. Este ca în experienţa oniricilor, care îşi 
doreau să scrie operă de artă lucidă, cu atât mai lucidă, cu cât se 
apropiau mai mult de vis. În cazul acesta, experienţa apropierii de 
alcool este cu atât mai semnificativă, cu cât e descrisă mai lucid. 
Multe poeme sunt foarte greu de fixat din punct de vedere 
spaţio-temporal, spaţiul putând fi spaţiul copilăriei, dar poate să 
fie la fel de bine cartierul, marginea oraşului sau o epocă istorică 
depăşită de mult. Există o fixare şi o nefixare a spaţiului. Timpul 
poeziei este un timp gândit în parametri foarte largi, el include 
viaţa şi moartea, două fenomene la fel de fireşti. Într-un poem 
dedicat lui Ioan Groşan, eul spune „ne uitam unul la altul şi exista 
un soi de tristeţe pentru că ştiam amândoi că nu mai aveam mult 
de trăit”. Există o marcare individuală a trecerii prin timp. Final-

Manifestarea a avut loc în data de 4 februarie 2011 în spaţiul 
nou amenajat al librăriei braşovene „Şt. O. Iosif ” şi s-a dovedit a 
fi nu doar prezentarea celui mai aşteptat volum de poezie al ulti-
mului deceniu, ci şi o ocazie de destindere culturală sub forma 
unui recital al carismaticului autor care îşi prezintă cu patos 
specificul umoristico-filosofic al poeziei. Au luat cuvântul 
Andrei Bodiu (şi în calitatea de moderator), Adrian Lăcătuş şi 
autorul însuşi, Ion Mureşan.

Redăm în rândurile de mai jos secvenţe ale evenimentului.

Andrei Bodiu: Mulţumim şi noi pentru invitaţia de a orga-
niza seri ale Facultăţii de Litere în spaţiul nou amenajat şi regân-
dit al cele mai cunoscute, vechi şi performante librării braşovene, 
căreia îi dorim ca noua structură şi noua gândire să îi aducă profit, 
prosperitate şi viaţă lungă. O viaţă lungă, pentru că, dacă libră-
riile au viaţă lungă, atunci şi scriitorii au unde să îşi desfacă marfa. 
Noi cu o astfel de „desfacere de marfă” am venit astăzi, adică 
avem marea bucurie, marea plăcere să îl avem invitat pe Ion 
Mureşan. Sigur, ideea aceea de a spune că este cea mai aşteptată 
carte a ultimului deceniu, care aparţine lui Adrian Lăcătuş, cel 
care a făcut afişul şi s-a gândit cum să facă mai atrăgătoare pre-
zenţa lui Ion Mureşan aici, nu este departe de adevăr, pentru că 
iubitorii şi cunoscătorii poeziei lui Ion Mureşan ştiu că acesta 
este un autor care publică foarte rar. El a publicat până acum trei 
cărţi de versuri: Cartea de Iarnă, Poemul care nu poate f i înţeles şi, la 
sfârşitul anului trecut, cartea Alcool. Pentru un autor de peste 50 
de ani, această „zgârcenie” sau acest mod de a gândi, de a stărui 
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Ion Mureşan la Serile Facultăţii de Litere 

asupra scrisului, nu poate fi decât sugestivă, nu poate fi decât un 
exemplu şi de aceea cred că Adrian avea dreptate, în măsura în 
care toţi se întreabă, în aceste intervale mari de timp, când va 
publica Ion Mureşan următoarea carte. Acest volum, după păre-
rea mea, va câştiga toate premiile literare importante de anul 
acesta la capitolul poezie şi să vedem dacă sunt profet mincinos.

„Ion Mureşan este dovada vie şi poezia lui este dovada plină 

de vitalitate literară a faptului că nicio temă importantă nu 

este cu adevărat expirată pentru literatură”.

Adrian Lăcătuş: Este un privilegiu pentru cititorii de litera-
tură prezenţa lui Ion Mureşan aici, în mijlocul nostru. Lansarea 
cărţii este o sărbătoare în sine. Este o carte pe care cei care cunosc 
poezia sa şi-au dorit-o de mulţi ani, de la primele manifestări ale 
acestor texte în lecturi publice sau risipite destul de zgârcit în 
pagini de revistă. O carte pe care oamenii au visat să o poată ţine 
în mână ca pe un întreg. Secvenţa a doua a acestei întâlniri, 
recitalul lui Ion Mureşan, este un spectacol cu totul extraordinar, 
datorită nu doar carismei personale a acestui poet atunci când îşi 
recită poemele, dar şi datorită specificului acestei poezii. Voi 
încerca acum, în câteva cuvinte, să exprim răspunsul meu la 
întrebarea ,,De ce este poezia lui Ion Mureşan o poezie cu totul 
specială, o poezie foarte originală şi una dintre cele mai vii şi cele 
mai pregnante ale literaturii de astăzi?”. În primul rând, această 
poezie se situează într-o ambivalenţă în comunicarea cu cititorul 
ei, cu noi, şi această ambivalenţă vine dintr-o senzaţie de fami-

liaritate pe care o avem cu limbajul ei, cu viziunile ei imaginative, 
cu elementele care o compun: personaje, situaţii dramatice, 
elemente care apelează toate la un fond de experienţă comun, un 
fond al umanităţii în general. Acest fond este un fond universal, 
pe deoparte, dar foarte atent localizat, lumea marginală, lumea 
rurală, lumea copilăriei, lumea obiectelor celor mai familiare din 
jurul nostru, lumea paharelor, ca să ne apropiem de tema cărţii, a 
farfuriilor, a meselor, a obiectelor pe care în experienţa noastră nu 
le mai vedem şi pe care le redescoperim aici prin poezie. Pe de 
altă parte, odată cu această senzaţie de familiaritate, de lume care 
ne aparţine şi pe care abia acum o luăm din nou în posesie cu 
ajutorul poeziei, se naşte o senzaţie de anxioasă stranietate, sen-
zaţia că luăm contact cu o altă lume care se străvede prin lumea 
aceasta aşa de apropiată şi atât de familiară. De aceea, cred că Ion 
Mureşan este autorul unei unice performanţe în poezia con-
temporană românească şi în poezia modernă românească, aceea 
de a face să treacă dincolo de diversele blocaje ale modernităţii o 
experienţă comună şi de a face să renască o tradiţie, nu în sensul 
unei tradiţii poetice sau în sensul unei tradiţii stilistice, ci în sen-
sul unei tradiţii care pune poetul şi povestitorul în centrul expe-
rienţei, care face ca poetul să ne arate lumea aşa cum este ea într-
adevăr. Poetul ne arată o modalitate de a privi lumea, care ne 
aminteşte de începuturile poeziei şi începutul culturii dar fără a 
ne crea senzaţia de déjà-vu sau de repetiţie literară. Această 
stranietate, lume nefamiliară pe care ne-o prezintă poetul, este 
un fel de experienţă mistică. Ion Mureşan este dovada vie şi poe-
zia lui este dovada plină de vitalitate literară a faptului că nicio 
temă importantă nu este cu adevărat expirată pentru literatură, 
pentru că ne putem întâlni cu o poezie care poate fi în acelaşi 
timp religioasă, veţi vedea din recital despre ce tip de religiozitate 
şi mistică a cotidianului vorbim în poezia lui, şi de o stringentă 
actualitate, contemporaneitate. Experienţa aceasta directă cu 
lumea care ne depăşeşte, care trece prin noi şi prin lucrurile din 
jurul nostru, dar care duce mult mai departe, nu este o experienţă 
neapărat a trecutului sau a unei alte specii de om care a dispărut, 
ci poate fi o experienţă a contemporanilor, o experienţă cu care 
un număr foarte mare de cititori se pot indentifica. La conferinţa 
de la facultate, Ion Mureşan a spus ceva despre valoarea poeziei, 
pentru care probabil ar fi fost contrazis de mulţi alţi poeţi, şi 
anume că o poezie este cu atât mai importantă, mai valoroasă cu 
cât are mai mulţi cititori care se pot regăsi în ea sau cu cât poate 
comunica ea mai multor cititori. Alţii i-ar spune: cu cât o poezie 
este mai puţin comunicabilă, cu atât este mai valoroasă. Ion 
Mureşan are conştiinţa faptului că poezia este, până la urmă, un 
mesaj universal. Reuşita extraordinară a poeziei sale şi a acestei 
cărţi este dovada că această poezie se poate universaliza şi poate 
să fie un limbaj universal într-o lume a scindării şi atomizării 
experienţei. 

„Cei care i-au citit cărţile vor simţi, atunci când citesc cartea 

Alcool, că există un Ion Mureşan mai ironic, mai înclinat către 

umor, care nu poate fi regăsit foarte mult în poezia lui din 

celelalte volume, un Ion Mureşan care alternează registrele 

poetice”.

Andrei Bodiu: Îi muţumesc lui Adrian Lăcătuş. În liniile 
directoare profunde ale cărţii, colegul meu are dreptate. Ne 
putem întreba de ce cartea Alcool? Pentru că alcoolul este 
dominanta volumului, aproape la tot pasul sunt oameni care 
beau, e foarte multă „vodcă”, sunt foarte multe „cincizeci de 
vodcă” în această carte. Alcoolul apare, spunea autorul, ca un fel 
de ritual al iniţierii într-un fel de lume în care regulile coti-
dianului se schimbă în chip radical. Din punctul acesta de vedere, 
cârciuma e un fel de axis mundi în cartea Alcool, în sensul în care 
acolo îşi găsesc oamenii locul de întâlnire. Este locul unde se 
dezleagă limbile şi fiecare îşi arată feţele, îşi arată complexitatea, 
structura sufletească şi limitele. Este o experienţă care, literar 
vorbind, este, cumva, de regăsit în literatură, pentru că, într-un 
foarte frumos poem, care se cheamă Întoarcerea f iului risipitor şi 
care este poemul de mari dimensiuni din carte, sunt evocaţi o 
sumă de autori care au toţi ca dat comun legătura cu alcoolul, fie 
că e vorba Paul Verlaine, fie că e vorba de marele Malcolm 
Lowry, fie că e vorba de Mariana Marin, Nichita Stănescu. Aceş-
tia sunt oameni care au avut o legătură fundamentală, existen-
ţială cu acest…, nu i-aş spune viciu, pentru că aş greşi faţă de 
cartea lui Ion Mureşan, pentru că este mult mai complex decât 
atât. Undeva, în fundal, există şi componenta etică, dar ceea ce 
contează este că alcoolul e declanşatorul dialogului, al imagi-
naţiei, al întâlnirii, dacă vreţi, şi, de ce nu, al explorării. Alcoolul 
este o cale prin care se ajunge la o formă de cunoaştere. Din 
modernitate, există ideea dereglării simţurilor şi în această carte 
este foarte interesant cum poetul vorbeşte cu maximă luciditate 
despre beţie, pentru că, în mod evident, poemele acestea au fost 
scrise cu luciditate. Este ca în experienţa oniricilor, care îşi 
doreau să scrie operă de artă lucidă, cu atât mai lucidă, cu cât se 
apropiau mai mult de vis. În cazul acesta, experienţa apropierii de 
alcool este cu atât mai semnificativă, cu cât e descrisă mai lucid. 
Multe poeme sunt foarte greu de fixat din punct de vedere 
spaţio-temporal, spaţiul putând fi spaţiul copilăriei, dar poate să 
fie la fel de bine cartierul, marginea oraşului sau o epocă istorică 
depăşită de mult. Există o fixare şi o nefixare a spaţiului. Timpul 
poeziei este un timp gândit în parametri foarte largi, el include 
viaţa şi moartea, două fenomene la fel de fireşti. Într-un poem 
dedicat lui Ioan Groşan, eul spune „ne uitam unul la altul şi exista 
un soi de tristeţe pentru că ştiam amândoi că nu mai aveam mult 
de trăit”. Există o marcare individuală a trecerii prin timp. Final-

Manifestarea a avut loc în data de 4 februarie 2011 în spaţiul 
nou amenajat al librăriei braşovene „Şt. O. Iosif ” şi s-a dovedit a 
fi nu doar prezentarea celui mai aşteptat volum de poezie al ulti-
mului deceniu, ci şi o ocazie de destindere culturală sub forma 
unui recital al carismaticului autor care îşi prezintă cu patos 
specificul umoristico-filosofic al poeziei. Au luat cuvântul 
Andrei Bodiu (şi în calitatea de moderator), Adrian Lăcătuş şi 
autorul însuşi, Ion Mureşan.

Redăm în rândurile de mai jos secvenţe ale evenimentului.

Andrei Bodiu: Mulţumim şi noi pentru invitaţia de a orga-
niza seri ale Facultăţii de Litere în spaţiul nou amenajat şi regân-
dit al cele mai cunoscute, vechi şi performante librării braşovene, 
căreia îi dorim ca noua structură şi noua gândire să îi aducă profit, 
prosperitate şi viaţă lungă. O viaţă lungă, pentru că, dacă libră-
riile au viaţă lungă, atunci şi scriitorii au unde să îşi desfacă marfa. 
Noi cu o astfel de „desfacere de marfă” am venit astăzi, adică 
avem marea bucurie, marea plăcere să îl avem invitat pe Ion 
Mureşan. Sigur, ideea aceea de a spune că este cea mai aşteptată 
carte a ultimului deceniu, care aparţine lui Adrian Lăcătuş, cel 
care a făcut afişul şi s-a gândit cum să facă mai atrăgătoare pre-
zenţa lui Ion Mureşan aici, nu este departe de adevăr, pentru că 
iubitorii şi cunoscătorii poeziei lui Ion Mureşan ştiu că acesta 
este un autor care publică foarte rar. El a publicat până acum trei 
cărţi de versuri: Cartea de Iarnă, Poemul care nu poate f i înţeles şi, la 
sfârşitul anului trecut, cartea Alcool. Pentru un autor de peste 50 
de ani, această „zgârcenie” sau acest mod de a gândi, de a stărui 
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mente, experienţa aceasta unică este o experienţă fundamentală, 
pentru că ea este un mod de raportare la lume, în care depinde 
mai puţin cărui curent îi aparţine Ion Mureşan. Cei care i-au citit 
cărţile vor simţi, atunci când citesc cartea Alcool, că există un Ion 
Mureşan mai ironic, mai înclinat către umor, care nu poate fi 
regăsit atât de dens în poezia lui din celelalte volume, un Ion 
Mureşan care alternează registrele poetice. Critica literară a lovit 
puternic „în transversală”, vorbind despre inegalitatea volumului. 
Eu cred că este vorba despre o opţiune în volum, pentru că este 
vorba de un mod de a structura, de a gândi cartea, avem texte 
foarte lungi, urmate de poezii rimate şi ritmate ce ne amintesc de 
Tudor Arghezi sau de Mihai Eminescu ca formulă poetică, dar 
care comunică în interiorul poemului cu totul altfel. Avem astfel 
de poeme care alternează cu poeme cu structură mare. Lucrul 
acesta nu îl face decât un om care ştie să îşi ordoneze cartea. Din 
punctul acesta de vedere, departe de a fi o inegalitate, aici avem 
de a face cu o opţiune, cu un mod de a concepe cartea; şi cartea are 
o structură muzicală. O dovadă a maturităţii şi a calităţii gândirii 
poetice a lui Ion Mureşan este aceea că structura acestui volum îi 
dă cititorului răgazul de a vedea poemele pe care autorul mizează 
într-un anume fel şi cele la care gândeşte în alt mod. Cu totul, eu 
cred că e o carte care se citeşte cu mare plăcere şi care este, puţin 

spus, un moment evident de maturitate, de excelenţă poetică a lui 
Ion Mureşan, care urmează să fie gustat de fiecare dintre 
dumneavoastră. Sunt convins că, aşa cum sunt cunoscute deja de 
fanii lui versuri şi poeme întregi, aşa se va întâmpla şi cu această 
carte. Şi, ca o ultimă observaţie, cred că există la Ion Mureşan 
aceeaşi ritualizare extraordinară şi pedantă a construcţiei textului 
poetic pe care o întâlnim la unul dintre prietenii autorului, care, 
din păcate, nu mai este, Virgil Mazilescu. Acum, ca să confirme 
ceea ce am spus noi cu asupra de măsură, bineînţeles, îl voi invita 
pe autor să ne citească din poemele sale. 

Ion Mureşan: Vă mulţumesc frumos pentru că aţi venit în 
număr aşa de mare! Mă speriaţi! Apropo de poezia (iară trebuie 
să spun că sunt bâlbâit pentru cei care nu ştiu) pe care unii vor să 
o înţeleagă cât mai puţin... eu cred că poezia trebuie să descifreze 

lumea, nu să o încifreze. E un mod potrivit pentru a comunica, a 

spune, a face ca lumea, cum spunea Virgil Mazilescu, să-ţi fie 

foarte, foarte dragă şi nu foarte, foarte îndepărtată ţie. Deci, aici 

sigur se poate argumenta şi celălalt punct de vedere, dar eu, 

structural, sunt un omuleţ bun.

A consemnat:
LARISA STÂLPEANU

Orice zicere despre Ion Hobana care se doreşte a fi şi utilă, 
odată trecută vremea textelor omagiale – pe deplin meritate şi 
nicidecum prea multe până la scrierea acestor rânduri –, ar fi bine 
să se structureze în patru, dacă nu cinci direcţii. Căci Ion Hobana 
este o personalitate complexă a literaturii române şi se poate 
cădea foarte uşor într-un necrolog simplificator în care o sinteză 
necesară să fie pierdută în şiruri de superlative. Oricât de meri-
tate ar fi superlativele, Ion Hobana ar prefera, cred eu, o aplicare 
secvenţială a unei vederi critice asupra prezenţei unice a domniei 
sale în spaţiul literar românesc şi internaţional. 

Cele cinci direcţii sub care Ion Hobana a acţionat, a vorbit şi a 
scris sunt, nu într-o ordine, ci doar într-o înşiruire, următoarele: 
exegeza literară, editarea valorilor literaturii SF, universale şi 
autohtone, propria producţie de text de ficţiune, text dramatic şi 
text poetic, literatura de investigaţie ufologică, organizarea şi 
administrarea asociaţiilor scriitorilor de SF şi nu numai acestea. 

Bineînţeles, aplicarea secvenţială se referă şi la o judicioasă 
dispunere în contextul istoric prin tot ceea ce extra-literarul a 
influenţat acţiunile şi scrierile lui Ion Hobana. Fiind dăruit cu o 
viaţă lungă, maestrul a reuşit să păstreze constantă puterea sa 
creatoare, aparent foarte puţin afectat de schimbările de politică 
propriu-zisă care au influenţat politica literară. Formulându-şi 
în repetate rânduri crezul în valorile estetice perene, Ion Hobana 
lasă în urmă zeci de volume ale sale, ca şi zeci de volume îngrijite, 
prefaţate sau traduse de el, făcând istoria literaturii de gen să 
asculte de acest crez şi nu de ingerinţele unui sistem sau altul, 
după cum se va vedea. 

Odată datele biografice parcurse într-o manieră neutră, cu-
noscută, ceea ce rămâne de discutat este opera lui Ion Hobana. 

Nu aş începe schiţa monografică într-o ordine cronologică, 
pentru că ar presupune să judec în primul rând poezia, teatrul şi 
ficţiunea maestrului, ţinând cont că debutul şi primele volume 
imediat următoare licenţei sale în literatură – cu prima teză de-
spre SF din România – sunt tocmai în domeniile menţionate, 
creaţiile propriu-zise ale imaginarului hobanian.

I-aş discuta în primul rând pe Hobana-Editorul şi Hobana-
Exegetul, de-a lungul deceniilor VII – X ale secolului trecut, pre-
cum şi în primul deceniu al secolului XXI. Şi aceasta, deoarece, în 
primul rând, aici se vede amplitudinea personalităţii sale cul-
turale care transcende schimbările din istoria „mare” – cea a 

regimului comunist, în România, şi a existenţei a două blocuri 
politice despărţite de o „cortină de fier”, în Europa. Două sunt 
numele bune de dat exemplu pentru felul în care Ion Hobana a 
înţeles să îşi înceapă, să-şi continue şi să-şi încheie misiunea de 
exeget şi editor: Jules Verne şi H.G. Wells. Ca redactor la Editura 
Tineretului, Ion Hobana dă cele mai bune scrieri ale lui Wells în 
patru volume, către deceniul al VII-lea din secolul trecut; ca 
exeget, Ion Hobana dă cea mai bună monografie despre Wells, 
Un englez neliniştit, la sfârşitul deceniului al X-lea. Pentru Jules 
Verne scrie de-a lungul a cinci decenii, trei cărţi de studii, prima 
având un titlu monumental, 20.000 de pagini în căutarea lui Jules 
Verne, cea mai completă monografie Jules Verne în limba română 
şi printre cele mai bune din lume, dacă luăm în considerare 
elogiile ediţiei în italiană, celelalte două „româninzându-l” pe 
Verne, comentându-i operele cu subiect şi decor românesc. Cele 
trei cărţi au anii dintre ele (1979-1992-2004) plini de articole şi 
prefeţe în care Jules Verne apare ca subiect niciodată secundar. 
Dacă se mai adaugă aici şi exemplul traducerilor lui Ion Hobana 
din Jules Verne, cu, să alegem, Cele cinci sute de milioane ale 
Begumei, din 1968, dar, mai ales, Parisul în secolul XX, din 1995, se 
va vedea fără putinţă de tăgadă ce poate face pasiunea dublată de 
tenacitate, ce obţine puterea de muncă dublată de un spirit per-
manent treaz. Exemplu în exemplu: Parisul în secolul XX, un 
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