
2 ASTRA – 3-4, 2014 
www.revista-astra.ro/literatura/

Doina Sălăjan e unul dintre cei mai discreți poeți din seria 
‘60, o generație, în fapt, de protagonişti şi căreia i-a şi plăcut vede-
tismul şi protagonizarea. Dar Doina Sălăjan n-a fost niciodată 
dintre (ci doar printre) vedetele şaizeciste. A şi dispărut în ulti-
mii (aproape) douăzeci de ani din peisaj (ultima carte, Sanctuar 
tulburat, îi apăruse hăt!, în 1986), aşa că discreția prezenței de 
dinainte părea să fi devenit chiar deplină. Nu era prima oară cînd 
Doina Sălăjan se „volatiliza” din peisajul poetic. Practic, prima ei 
„dispariție” are loc îndată după debut, aşa că poeta nici n-a apucat 
bine să apară că şi dispare. A debutat destul de precoce, la nici 
15 ani, în 1951, în „Almanahul literar” de la Cluj, iar un an mai 
tîrziu devine elevă a Școlii de literatură (la recomandarea cenaclu-
lui orădean „Flacăra”, condus de Stelian Vasilescu; cel puțin aşa 
zice Stelian Vasilescu în Oameni din Bihor. Dicționar sentimental 
/1940-2000/, I, Editura Iosif Vulcan, Oradea, 2002; nota bio-
grafică de pe manşeta volumului menționează doar frecventarea 
şi absolvirea Școlii). Aici, zice Stelian, între Doina şi Labiş nu s-a 
legat doar prietenie, ci şi dragoste. Tot el zice că simpatiile arătate 
față de revoluția maghiară din 1956 i-au adus „mari necazuri”, 
în 1958 fiind „demascată” ca „duşman de clasă” şi beneficiind, 
în consecință, de nouă ani de interdicție de publicare (şedința de 
demascare, menționează Stelian, a fost condusă de însuşi Virgil 
Trofin, pe atunci şeful UTC-ului; va fi fost caz cu oarece răsunet, 
dacă e adevărat, cum zice Stelian, că însuşi Gheorghiu-Dej s-a 
ocupat de el). Dată afară şi din Uniunea Scriitorilor, poeta devine 
„cărător de materiale” la o fabrică şi mai face şi alte „munci de 
jos” pînă la reabilitarea care survine în 1964 (Stelian zice că însuşi 
Manea Mănescu i-a prezentat scuze) şi pînă la reprimirea în US 
din 1968 (între timp, poeta va urma Literele bucureştene, absol-
vite în 1970). O viață, aşadar, destul de strivită (poeta rămăsese 
şi orfană de tată), aşa că nu-i de mirare că „singura /…/ avere” 
cu care Doina Sălăjan i se poate lăuda, în 1995, Titei Chiper (în 
interviul apărut în „Dilema”, nr. 127/1995) este „un cîine găsit pe 
stradă, unul temător de tunete”. 

Poeta a început în viteză (două volume în 1957) şi a intrat 
într-un ritm creativ destul de fertil după revenirea în viața literară, 
publicînd, nu foarte des, dar nici foarte rar, alte şase volume de 
poeme (pînă la, inclusiv, Sanctuar…), după care urmează lunga 
tăcere ce precedă actualele Poeme roz cu franjuri negre (Editura 
Cartea Românească, Bucureşti, 2014)*. Poemele ar fi putut 
fi şi invers, negre şi cu franjuri roz, căci din fond dramatic şi 
traumatizat sunt scoase, alcătuind o suită monodică de suferințe, 
un rozariu de dureri. Ele vin şi nu vin în continuitatea poemelor 
din volumele anterioare; în orice caz, nu de o ruptură gravă (şi nici 
agravată) poate fi vorba, ci doar de o mai mare forță gravitațională 

a suferinței, ceea ce face ca linia vizionară să coboare în mijlocul 
straturilor de durere, în chiar limfa existențială a acesteia. Dar 
bună parte (şi chiar partea bună) din notele anterioare, remarcate 
de comentatori, rămîn active şi în noul climat deprimant 
şi depresiv. Aşa e, bunăoară, „sufletul etic” pus în evidență de 
Lucian Raicu, sau „mizericordia” constatată de Valeriu Cristea 
(din micul dosar critic de la finele volumului), ori „confruntarea” 
„tragică, dureroasă, melancolică” dintre „contingent şi ideal” pe 
care o vedea Marin Bucur (în tratatul despre Literatura română 
contemporană. I. Poezia, scos de Editura Academiei în 1980). 
Ce-i drept, toate astea sunt note atitudinale şi nici nu văd de 
ce poeta le-ar fi eliminat din comportamentul ei liric; ceea ce se 
schimbă în mod mai determinant e, pe de o parte, distribuția lor 
în cadrul dramatic şi, mai ales, trecerea la o poetică a simplității, 
ba chiar a austerității imaginative. Poemele Doinei Sălăjan 
nu mai au zvîcnetul retoric pe care-l aveau (nu totodeauna, 
însă) înainte; ele decantează acum, într-un fel de reculegere în 
simplitate, suferințele strînse ghem, fără a le mai ajuta să prindă 
aripi retorice. Nu mai e nevoie să fie nicidecum emfatizate, căci 
substanța lor existențială debordează de la sine. Aici e, aş zice, 
schimbarea (de poetică) cea mai vizibilă şi mai semnificativă: în 
această adecvare la poetica de pură transcriere. Ea e cu atît mai 
remarcabilă, cu cît Doina Sălăjan n-a renunțat (decît în parte) 
la muzicalizarea stărilor, la convenția clasică a versului bine 
bătut. Dar chiar respectînd rigorile acesteia, simplitatea rămîne 
un manifest al directeții, al transpunerii pe viu, al concretelor 
existențiale abrupte. De-retorizarea nu pare un efect de voință, o 
opțiune de „stil” sau manieră; din contră, ea pare efectul ireparabil 
(şi imparabil) al presiunii substanței existențiale înseşi; e ca şi cum 
suferința ar fi impus versurilor simplitatea, şi-ar fi dictat propria 
gramatică austeră, ceea ce ridică imediat cotele de autenticitate 
ale poemelor ce par astfel smulse direct din concretul cotidian, 
din agonia unui calvar al supraviețuirii de sine. 

Iar acest concret e făcut acum, strict, din visuri supri-
mate, din frustrări sublimate şi din suferințe murmurate sau, 
dimpotrivă, din suferințe ajunse la capătul răbdării şi trecute în 
revoltă destinală. Fireşte, de o elegie a pragului e vorba, de o ele-
gie a însingurării şi spiritualizării ființei, de sintaxa trecerii ei în 
simplu ecou şi şoaptă. De o elegie a celui ce mai parcurge doar 
reverberațiile propriei existențe, a celui ce are sentimentul unui 
exces devenit agonie şi care renunță acum la ultimele – şi cele mai 
dragi – visuri; o elegie de adio, în fapt: „N-am să mai vreau nici-
cînd să văd Parisul,/ Nici Roma, nici Veneția şi nici…/ Deşi o să 
mă ispitească visul/ Ca luxul bogăției pe calici.// Îl las în voie, facă 
ce îi place,/ Cutreiere pămîntu-n lung şi-n lat/ Însă pe mine să mă 
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lase-n pace,/ Am obosit de cît am tot visat.// Ce n-a sosit la timp 
să nici nu vină!/ (Cînd cade seara porțile se-nchid.)/ Întîrziatul de 
la prînz la cină/ Găseşte-mbucătura rece-n blid!// …// Cred c-am 
trăit prea mult, m-a-nvins plictisul,/ E stinsă febra de-a dori, de-a 
vrea/ Și ce departe-s Roma şi Parisul!/ Și cît de mare oboseala 
mea!” (Cred c-am trăit prea mult). Din această „oboseală” vitală, 
din această agonie a supraviețuirii sineşi se naşte sentimentul 
unui supliciu al vieții (al unei vieți ca supliciu), iar rugăciunea, 
în febra ei, trece dincolo de invocație, trece în reproş (fireşte, ca 
maximă a intensității invocative): „Faptul că în fiecare dimineață/ 
Spun Doamne, ajută-mă să străbat/ Deșertul acestei zile/ Și faptul 
că îl străbat;/ Faptul că în fiecare seară/ Spun Doamne, îngădu-
ie-mi să rămîn aici/ În oaza somnului pentru totdeauna/ Și faptul 
că împotriva voinței mele/ Plec iar pe drumul pustiului/ Cînd 
atît de puțin mi-ar trebui să n-o fac;/ Faptul că nu mai am nici 
speranță, nici deznădejde,/ Ci doar un nevindecabil rău de viață;/ 
Faptul că nu mă ştiu sprijini de nimic,/ Faptul că mă clatin, dar 
niciodată nu cad,/ Faptul că… pînă cînd, pînă cînd…/ O, ce tată 
vitreg îmi eşti!” (Rău de viață). Nu ştiu să existe în poezia noas-
tră accente mai autentice ale acestei stări de epuizare vitală, de 
demisie existențială. Pe această notă fundamentală se desfăşoară 
întreg volumul, ca un pre-bocet, ca un doliu anticipat prin ulti-
mele puteri ale invocației. Survine, fireşte, o undă – nu emfatică, 
nici ea – de religiozitate, dar mai degrabă ca semn al colocviului 
cu sine şi cu cei care țin cheile destinului; ca tărie, e un fel de 
religiozitate de tipul „credere di credere” descris de Vattimo, un 
fel de operație de medicație consolativă: „Știu de-acum că nimic/ 
Nu se schimbă prin rugă/ Și totuşi cuminte/ Gura o-ndrugă.// 

Ruga-i doar să mă țin/ De ea ca de-o mînă/ Pînă cărarea-mi stră-
bat/ Ieşind la lumină.// Ruga-i doar să îndur/ Întuneric şi groază/ 
Cît spre moarte alerg/ Ca spre singura oază.// Ruga-i doar să te 
fac/ Să m-aştepți cu blîndețe/ Unde eşti, şi să-mi spui:/ Pace ție, 
drumețe!” (Știu de-acum). În miezul ei, poezia de acum a Doinei 
Sălăjan e o transcriere a răului de viață, a vieții înseşi ca rău vital 
(după cum singură zice), a supraviețuirii ca agonie a neputinței şi 
însingurării, a pierderii rostului. E o „depoziție” terifiantă tocmai 
prin simplitatea, prin naturalețea cu care e rostită. Moartea ca 
leac al vieții, asta e ecuația centrală a volumului. Cutremurătoare 
tocmai prin autenticitatea şi timiditatea insistentă a invocației. 

Ea e şi tema nouă (ori cel puțin culoarea nouă a temei) 
a Doinei Sălăjan. Altfel, supraviețuiesc, încărcate acum de o 
electricitate dureroasă acută, şi mai vechile reflexe morale, cele 
compasionale şi, nu mai puțin, desenele unui destin de victimă: 
„De-aş mai trăi o dată, răspunde-mi în ce fel/ Aş face față lumii 
unde am fost un miel,/ Rumegător sfielnic, jertfit de-o rînduială/ 
În care celui tare dă blîndul socoteală?// E-adevărat, e vină că n-am 
putut altfel/ Decît să fiu în pace cu soarta mea de miel/ Și mi-am 
pierdut viața căci nu am fost în stare/ Să-mi cresc în gură colții şi 
la copite gheare” etc. (De-aș mai trăi…). Dar toate aceste linii de 
atitudine se unesc într-o viziune de doliu existențial, într-un lirism 
al pustiului şi neputințelor; într-un sentiment al pierderii depline 
a rostului. Poeme roz cu franjuri negre e cartea care ar trebui s-o 
aducă pe Doina Sălăjan în primele rînduri ale liricii de azi. 
 
* Doina Sălăjan, Poeme roz cu franjuri negre, Editura Cartea 
Românească, Bucureşti, 2014.
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