
Poetul Romulus Bucur, veteran al generaţiei 80, reali-
zează în volumul Arta războiului. Poeme vechi & noi, pre-
miat de Fundaţia Principesa Margareta (2015), o sinteză
interesantă între elementele care au definit poezia sa 
anterioară şi experimentarea unei noi formule de imaginar
şi sensibilitate. Dacă ludicul este prezent, el apare cu o altă
faţă, marcată de umbra melancoliei; dacă ironia se infil-
trează printre imagini, ea se asociază amărăciunii, autoi-
roniei, umorului trist, cu grimasa reflexivităţii pe chip;
dacă jocurile intertextuale reapar, ele dau o altă măsură a
conştiinţiei scrisului, mai grav asumată, mai departe de
ceea ce putea părea a fi artizanalul/ artificialul jocului.
Acum temele şi miza poetică se configurează la nivelul
unei coordonate existenţiale mai acute, mai apropiate de
natura agonală a fiinţei. Accente expresioniste modulează
vocea lirismului cantonat totuşi în orchestraţiile prozai-
cului: „aerul e rece. şi apa./ o bucată de pîine şi una de
carne uscată/ fumul unui sat arzînd în depărtare/ cîmpia
asta e atît de liniştită/ încît îţi vine să-ţi întinzi mantaua /
la pămînt şi să te culci pe ea/ cu scutul şi casca pe partea
stîngă / cu lancea la îndemînă în dreapta/ să visezi că şezi
la capătul istoriei cu picioarele atîrnînd / în abis” (arta 
războiului, IX).

Structurate pe trei secţiuni – arta războiului (introdu-
cere), ars poetica (cuprins) şi post scriptum (încheiere) – poe-
mele lui Romulus Bucur pun laolaltă faptul anodin,
banalul cotidianului, cu care ne-a obişnuit din volumele
anterioare, cu formula concis descripitivă, imagistă, cu no-
taţia caligrafică a biografismului, noutatea fiind aici că ora-
litatea sau colocvialitatea par că se resorb în obiectivismul
unei voci care (se) rosteşte în enunţuri lapidare, în formula
sentenţios-gnomică a lui Kavafis ori în replica de final 
ambiguă a meditaţiei sau a elegiei expresioniste ce proble-
matizează aşezarea subiectului în istorie.

Imaginarul cazon, amintirile autobiografice, evocarea
unor camarazi în arta scrisului ca artă a războiului cu sine,
cu lumea, cu istoria, se acutizează: de la poemele mai vechi
la cele noi, poetul desparte apele şi rescrie teme predilecte
(din literatură, viaţă, din Dragoste & bravură ori din altele)
cu o accentuare a gravităţii tonului, cu nuanţe dramatice,
nostalgice, prin care se doreşte revizitarea trecutului per-
sonal, dar cu echilibrul ce-l oferă distanţa, intervalul de la
trăire la poezie, de la viaţă la literatură. (să speli vase la şase

dimineaţa, Umbra lui Bodiu. La facultate, ziua a început
prost, arta războiului, etc). 

Arta războiului este nu doar arta implicării, este mai ales
arta distanţării, a cultivării meşteşugului, a virtuţilor (prin
disciplina) scrisului, a reflexivităţii & a reflexivizării tran-
zitivităţii prozaice a formulei practicate de Romulus Bucur
anterior. Complexitatea acestui transfer o reuşesc doar
marii poeţi. 

„întotdeauna mai există pămînt/ de cucerit/ barbari de
supus/ glorie de cîştigat eroism/ de dovedit/ mergem îna-
inte dincolo de munţi/ dincolo de păduri/ alege-ţi cu grijă
cuvintele ultimele săgeţi/ pe care le-ai împlîntat în faţa ta
în pămînt / în aşteptatea atacului final/ în cap îţi răsună
un cîntec de marş al barbarilor/ din cohort ta/ OVER
THE HILLS AND FAR AWAY” (arta războiului, II).

Autoreferenţialitatea poetică se ascunde subtil în poe-
mele lui Romulus Bucur, mai ales în substanţa agonistică
a celor din arta războiului V, VI, VII, din artă poetică, din
o farfurie cu brînză şi roşii, din muzica păşind în vîrful de-
getelor ş.a. Poemele ultimei secţiuni sunt meditaţii pe tema
efemerităţii, a morţii, ele completează gamele tristeţii di-
fuze din primele secţiuni fără a idealiza sau a absolutiza
rolul poeziei/ poetului, ci notînd un performance existen-
ţial crud, sceptic, ironic, cu modulaţii lirice autentice, de
mare frumuseţe (ex. bilanţ, uşor de zis destin, cîntec, nel
mezzo del camin, golul unei zile de toamnă, moartea vine
într-o zi cu vînt ş.a.).

Arta războiului este un dosar al rezistenţei, dar şi fragi-
lităţii umane, un repertoar complex de stări, imagini, ipo-
teze, măşti, portrete şi autoportrete compuse din frînturi,
rememorări, fulguraţii, imagini insolite, proaspete şi vii,
imagini ce amintesc de „greutatea cernelii pe hîrtie”, de
„consistenţa”, de „gustul cenuşii” („viaţa ta ca o boabă de
strugure strivită pe limbă” sau „portretul tău brodat pe o
batistă/ ce flutură îndepărtîndu-se/ în seara ca o pîlnie de
sticlă verde”). Bref, Arta războiului este un ghid poetic/
manual de război pentru orientarea soldaţilor neofiţi ce
vor veni pe acelaşi teren de bătălie... şi care vor trebui să
dovedească o disciplină & virtuţi asemenea.

*Romulus Bucur, Arta războiului. Poeme vechi & noi,
Ed.Tracus Arte, Bucureşti, 2015
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