
ASTRA / 3-4, 2016
http://www.revista-astra.ro/literatura/

28

Abstract: Literary critics consider Ion Mureșan’s poetry 
as being part of the neo- expressionism. Taking into account
the two directions that influenced Neo-expressionism (the
metaphysical Expressionism and the nihilist one), we are
going to explore the configuration of the space in three of
Mureșan’s poems: Acoperișul, Pahar and Poemul alcoolicilor.
e aim of this paper is to show that space in Mureșan’s poetry
is not reduced to a simple visual representation, but that it
implies a transcendent dimension which is gradually revealed.
Also, the double representation of the space (consisting in an
immanent and transcendent dimension) results in the pre-
sence of both the metaphysical and nihilist Expressionism in
Ion Mureșan’s poems. 

Keywords: space, neo-expressionism, tavern, transcendent,
immanent, vision.

Dezistoricizarea într-o anumită măsură a expresionis-
mului românesc determină o multiplicare a direcțiilor sale,
direcții ce „devin evidente doar la mare distanță în timp,
nefiind contemporane unele cu altele”1. La originea plura-
lității direcționale se află dublarea accepțiunii prime a ex-
presionismului românesc. Astfel, expresionismului metafizic
blagian i se adaugă cel nihilist bacovian. Dacă direcția bla-
giană se consolidează pe existența unui fundament meta-
fizic, cea bacoviană „va antrena o modificare importantă
în reconsiderarea expresionismului românesc prin desco-
perirea și evidențierea unei tendințe până atunci absente,
marcată de distorsiune, disonanță, ruptură, angoasă, alie-
nare în mediul citadin”2. Pornind de aici, poezia anilor ’80
va revalorifica cele două constante, deschizând astfel dis-
cuția asupra unei continuități expresioniste și prilejuind
apariția procesului dezistoricizării, continuat ulterior de o
parte a generației douămiiste. 

Încadrat de exegeză în rândul poeților neoexpresioniști,
Ion Mureșan scrie o poezie în care prezența transcenden-
tului și a imanentului reflectă coexistența, deși în proporții
diferite, a expresionismului metafizic blagian și a celui ni-
hilist bacovian. Spațiul, prin reprezentarea sa fizică și meta-
fizică, este receptaculul simbioticei relaționări dintre cele
două orientări, aspect remarcat, printre alții, și de Mircea
Cărtărescu, acesta sesizând că „imagini[le] viscerale, șo-
cante, sordide sunt mânuite cu brutalitate într-un spațiu

care păstrează mult din ceremonialul modernist al poeziei
blagiene sau bacoviene”3. Tocmai de aceea, vom avea în
vedere în lucrarea de față panoramarea trecerii graduale
dinspre materialitatea spațiului înspre reprezentarea men-
tală a acestuia, arătând astfel că desfășurarea topografică
nu e reductibilă la o imagine materială, ci presupune trans-
gresarea spațiului geometrizat. Ne vom focaliza așadar atenția
asupra a trei poeme din cartea Alcool: Acoperișul, Pahar și
Poemul alcoolicilor.

Dintre cele trei poezii amintite anterior, Acoperișul dis-
pune o configurare în mare parte fizică a toposului. Având
drept trăsătură definitorie consistența materială, poemul
lui Ion Mureșan pune în scenă un joc al unor echivalențe
între registrul cosmic și cel casnic, apropiind astfel spațiul
de afirmația lui Bachelard, conform căreia „casa și univer-
sul nu mai sunt pur și simplu două spații juxtapuse. Sub
regimul imaginației, ele se animă unul pe altul”4.

Axa verticală ce unește cele două spații caracterizate în
mod normal de o certă delimitare prilejuiește actualizarea
a două dialectici: celest-terestru și mare-mic. Sesizăm astfel
chiar de la începutul poemului o deschidere a toposului,
deschidere ce va permite ulterior reflectarea imensității
spațiale: „Și ce a fost de zis, ți-am zis la timpul potrivit:/ că
acoperișul casei e spart”5. Dacă „acoperișul spart” mar-
chează o deschidere parțială, versurile „Repară acoperișul,
repară acoperișul! te-am rugat./ Iar acum vântul l-a smuls”
trimit la ideea unei deschideri complete și ireversibile. Ani-
hilarea graniței dintre cosmos și terestru, reprezentată aici
de acoperiș, generează mixtiunea organică dintre cele două
medii, într-așa fel încât se ajunge ca marele să fie conținut
în mic6: „iar când plouă, plouă și în farfuriile noastre./ iar
când e soare, e soare și în farfuriile noastre./ [...] iar când
cerul e negru și casa noastră e neagră,/ iar când cerul e roșu
și casa noastră e roșie”.

Mergând mai departe, remarcăm, tocmai la finalul poe-
mului, o schimbare a fundamentului spațial. Nu mai avem
astfel de a face exclusiv cu un spațiu exterior, ci și cu unul
interior: „de nu mai avem un înăuntru al nostru,/ și nu
mai avem un afară al nostru”. Ajungem așadar de la repro-
ducerea optică a toposului exterior la o redare abstractă a
spațiului interior, aspect ce reflectă multiplele nuanțe ale
dialecticii înlăuntru-în afară7. Revenim astfel la afirmația
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că Acoperișul presupune o redare fizică a toposului pentru
a vedea că, în fond, preponderența imaginilor spațiale este
rezultatul unei viziuni și că în acest poem, la fel ca în multe
altele, „de comunicarea unei viziuni e vorba, iar nu de car-
tografierea rațională a lumii”8.

Prezentă în Acoperișul, pătrunderea în interioritatea
spațiului se regăsește expusă pe larg în Pahar. Și aici, la fel
ca în cazul poeziei anterioare, spațiul fizic prilejuiește des-
chiderea. Vorbim însă în cazul de față nu despre o des-
chidere în exterior, ci despre una în interior. Astfel, deși
începută în planul vizibilului („Luna tremură galbenă și
rotundă în pahar”), coborârea celestului în(spre) terestru
este succedată de trecerea dincolo de materialitatea spațială,
în „inima lucrurilor”. Ireductibilă la o netă transmutare
dintr-un plan în altul, pătrunderea în interioritatea spațiu-
lui cunoaște o desfășurare procesuală: „Îmi bag degetul în

pahar./ Apoi îmi bag mâna până la cot în pahar./ Apoi îmi
bag mâna până la umăr în pahar”, „Îmi bag capul în pahar”,
„Deschid ochii în pahar”, „cobor spre fundul paharului”.
Sesizăm astfel că se trece de la reprezentarea spațiului ca
imagine materială „al cărei reprezentant este fixat pe un
suport extern”9 la spațiul ca imagine mentală, imagine ce
„trebuie așadar să fie studiată în asociație cu verbe, care o
integrează unei conduite, și nu cu substantive, și legată de
o conștiință care o afirmă și o recunoaște ca imagine”10.

Mai mult, posibilitatea trecerii dinspre mundanul obiec-
tual înspre interioritatea spațiului este prilejuită de ceea ce
Maurice Blanchot numește „conversiune a conștiinței”11,
înțelegând prin aceasta o întoarcere „către o infinitate mai
profundă, către ceea este mai lăuntric și mai invizibil, când
nu mai suntem preocupați să facem și să acționăm, ci liberi
de noi înșine, și de lucrurile reale, și de fantomele lu-
crurilor”12. Declicul acestei conversiuni este reprezentat în
poezia lui Ion Mureșan de alcool, în cazul de față de pahar
și vodcă, elemente ce fac posibil accesul spre acea latură
„ce nu este întoarsă către noi și nici luminată de noi”13.

Semnalarea existenței unei relații sinonimice între
cealaltă latură și metafizic determină surprinderea iposta-
zierii binare a transcendentului în Pahar. Pe de o parte,
întâlnim un spațiu feeric, paradisiac în care „[l]ângă les-
pedea de piatră curge un izvoraș limpede./ El susură
cristalin peste pietricele/ În jurul lui iarba e veșnic verde./
În iarbă cresc flori gingașe”, iar pe de altă parte, un spațiu
al convivialității grotescului și infernalului: „Printr-un ciob
de sticlă afumată cu lumânarea văd cum un muscoi negru
trece/ peste bec,/ Cu unghiile înfipte în spinarea dihaniei
îi trag capul de sub piatră”.

Indisociabil de spațiu, timpul se înscrie, la rându-i, în
registrul echivocității. Pornind de la observația că în ceea
ce privește toposul „nu-i niciodată sigur că atunci când
poetul se află în paradis, el nu se află, de fapt, în infern. Și
invers!”14, vom urmări să arătăm în cele ce urmează că și
în cazul cronosului se produce o alternanță similară. Astfel,
dacă spațiul exterior are drept corespondent temporal o
„noapte feerică”, cel interior pendulează între două mo-
mente ce duc la înțelegerea cronosului ca început și sfârșit.
Făcând referire la atemporalitate prin constanta reluare
ironică a sintagmei „Totu-i vis și armonie”, dimensiunea
temporală va fi amprentată ulterior de delimitările speci-
fice timpului imanent. Identificăm așadar în primă in-
stanță un timp al degradării, asociat „lumii ca limb”15: „E
toamnă./ E ziua eclipsei”. De cealaltă parte, coresponden-
tul temporal al spațiului paradisiac cunoaște o graduală
actualizare. Așa se face că acel timp primordial, al originii
și regenerării reprezintă, în primă instanță, o posibilitate,
întrucât îngerașul, în această fază, doar „ar putea cânta, cu
o voce subțirică, «Vine, vine primăvara!»”, urmând ca posi-
bilitatea să devină certitudine în finalul poemului: „Înge-
rașul de pahar cântă în mine cu o voce subțirică: «Vine,
vine primăvara!»”. 

Deschiderile înspre un „imaginar metafizic de inspirație
creștină”16 se regăsesc fără doar și poate și în Poemul alcoo-
licilor. Rezultând din voința divină („Numai Dumnezeu,
în marea Lui bunătate,/ apropie de ei o cârciumă,/ căci
pentru El e ușor, ca pentru un copil/ ce împinge cu degetul
o cutie cu chibrituri”), cârciuma comportă aici o dublă
funcționalitate: pe de o parte, e o imagine materială, un
spațiu limitativ, iar pe de altă parte, reprezintă liantul ce-i
apropie pe alcoolici de transcendent. 
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Configurarea fizică a crâșmei este legată de stabilirea
unor limite topografice, precum și de actualizarea dialec-
ticii înăuntru-în afară: „numai ce ajung la capătul [subl.
n.] străzii și de după colț [subl. n.],/ de unde înainte nimic
nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma în față și se oprește
pe loc”. Sesizăm că în vreme ce acel capăt al străzii trimite
la ideea finitudinii spațiale, colțul prezintă o ambivalență
semantică, el fiind, după cum susține și Gaston Bachelard,
„un soi de semicutie, jumătate pereți, jumătate ușă”17. 

De cealaltă parte, imaginea cârciumii ca deschidere în-
spre metafizic trimite la „conversiunea conștiinței”. La fel
ca în Pahar, și aici avem de a face cu „un imens travaliu
de transmutare, în care lucrurile, toate lucrurile, se trans-
formă și se interiorizează în noi, devenindu-ne interioare
și devenind interioare lor însele”18. Se ajunge astfel la pătrun-
derea în interioritatea toposului și totodată la trecerea din-
spre spațiul vizibil înspre cel invizibil. Mergând mai departe,
observăm că punctul propriu-zis al trecerii dincolo de ima-
nent e redat de un secund gest divin: „Dar, Dumnezeu, în
marea Lui bunătate, nu se oprește aici/ Imediat face cu dege-
tul o gaură în peretele Raiului/ și îi invită pe alcoolici să
privească”. Fără a avea acces deplin la peisajul edenic, alcoo-
licii reușesc totuși să vadă „un petec de iarbă”, ceea ce „tot
e ceva peste fire”. Totuși, schimbarea dimensiunii spațiale
nu se rezumă la cel de-al doilea gest al lui Dumnezeu, ea
fiind anticipată de apariția inopinată a crâșmei: „de unde
înainte nimic nu era, zup, ca un iepure/ le sare cârciuma
în față”. Remarcăm așadar că în Poemul alcoolicilor cârciuma
e un „loc privilegiat al manifestării transcendentului”19.

Am văzut până acum că toposul în poemele lui Ion
Mureșan nu e reductibil la o simplă cartografiere, ci pre-
supune transgresarea spațiului imanent. Mai mult, pornind
de la afirmația lui Al. Cistelecan conform căreia crâșma
„nu mai este [...] loc de boemă, de perdiție; ci un trans-
loc, un limb, o stație intermediară; următoarea oprire e
cerul sau moartea; sau și una și alta”, putem spune că de
fapt întreaga reprezentare a spațiului cunoaște aceste două
constante, observație ce susține mixtiunea expresionismu-
lui metafizic blagian cu cel nihilist bacovian din poezia lui
Ion Mureșan. În acest sens, dacă „lumea ca limb” și coti-
dianul corespund direcției bacoviene, transcenderea înspre
un spațiu edenic se apropie de viziunea blagiană. 

Așadar, luând în considerare dubla ipostaziere a spa-
țiului și „calitatea viziunii”20 putem spune, asemenea lui
Blanchot, că a scrie înseamnă și la Ion Mureșan „a spune
limbajul în stare de fascinație, și, prin el, în el, a rămâne
în contact cu mediul absolut, acolo unde lucrul redevine
imagine, unde imaginea, din aluzie la o figură, devine
aluzie la ceea ce este fără figură și, din formă desenată pe
absență, devine informa prezență a unei absențe, deschi-
dere opacă și vidă asupra a ceea ce este când nu mai este
lumea, când încă nu este lumea”21.
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