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onceput ca o micro-colecþie de scrieri
din studenþie, volumul Neliniºti al lui
Lucian Bâgiu e constituit dintr-o serie
de trei nuvele ºi o piesã de teatru –
care dã ºi numele cãrþii – ce exploateazã douã
teme amplu vehiculate ºi exploatate de literatura
universalã: moartea ºi iubirea. Cu excepþia nuvelei
Inefabil, supratema celorlalte scrieri o reprezintã
singurãtatea personajelor care, deºi trãiesc alãturi
de alþi oameni, nu se regãsesc oglindiþi în cei de
lângã ei ºi din aceastã cauzã aceºtia sunt,
inevitabil, niºte învinºi în faþa sorþii angajându-se
conºtient într-o luptã inutilã cu un destin
implacabil. De aici neliniºtea lor generatoare de
insatisfacþie, decepþie ºi o insurmontabilã
prevestire a unei resemnãri amare ori a unei
speranþe vagi care se contureazã la orizont.
În Profesórul regãsim agitaþia
metafizicã a unui trio straniu sechestrat într-o
locuinþã sinistrã, o anticamerã a vieþii de dincolo,
un Purgatoriu cu note de salã de aºteptare a unui
personaj absent: acest profesor misterios care
stabileºte întâlniri ºi face invitaþii la care nu se
deranjeazã nici mãcar sã aparã, un alt fel de Godot
cu puteri demiurgice, un pãpuºar care guverneazã
universul învãluit într-o aurã de misticism ºi
supra-realism.
Aceastã casã a pierzaniei e amplasatã,
simbolic, în partea stângã a unei strãzi care se
terminã în imediata vecinãtate a unui râu,
reprezentare clarã – conform legilor scenografice
– a unui topos mortuar susþinut ºi de atmosfera
glacialã a încãperilor – simbol al morþii trupeºti,
de înserarea zãritã pe fereastrã ºi care se va
transforma într-o noapte eternã, de o oprire a
ceasurilor indusã de abolirea timpului, de patul
definit de curiosul majordom drept „loc de
odihnã”. Astfel aceastã casã apare ca o
construcþie virtualã aºezatã într-un non-spaþiu ºi
un non-timp de unde nu existã cale de întoarcere –
clãdirea are o uºã de acces care nu se mai poate
deschide, semn cã moartea e un act ireversibil, în
timp ce ieºirea e condiþionatã de apariþia
barcagiului – întruparea lui Caron care îºi dirijeazã
luntrea de-a lungul râului Lethé, apa uitãrii.
Un alt set de simboluri care þin de
tematica morþii îl reprezintã prezenþa ibricului ºi
a ceaiului – un alt fel de filtru magic, de bãuturã
care induce starea de transã ºi faciliteazã
alunecarea în moarte, la fel ca în cazul lui Mircea
Eliade ºi a nuvelei sale – La þigãnci, numai cã aici
bãtrâna este înlocuitã de un majordom corect, un
„mesager misterios al unei lumi
incomprehensibile pentru ei.”1 Toate acþiunile
acestui servitor distins reprezintã litania unui
neschimbat rit de trecere care erijeazã graniþele
temporale ºi orice urmã a unei conºtiinþe raþionale
– majordomul nu-ºi poate aminti nici mãcar cu
aproximaþie de când este în slujba aºa-zisului
profesor. De asemenea, demn de menþionat e
faptul cã toate cele trei personaje se reunesc dupã
ce au experimentat singure intrarea în spaþiul
problematic, semn cã în moarte nu se poate pãºi
însoþit ci totul capãtã nota unei cãlãtorii iniþiatice
care, prin definiþie, se opereazã în singurãtate.
Oprindu-ne puþin asupra celor trei
personaje e interesant de observat raportul care
se instaureazã treptat între ele precum ºi tipologia
evidentã: Parcival, tânãrul gentleman, este
exponent al noii generaþii, plin de ironie ºi cinism,
o prezenþã cosmopolitã posesoare a tuturor
detaliilor ce aratã vanitate ºi diletantism: baston,
mãnuºi, pãlãria ºi nelipsitele þigãri precum ºi
filosofia lui de ocazie: „Dragã domnule, în eroare
ne inducem singuri.”2 Apostol se aflã la polul
opus: reprezentant al conservatorismului ºi
personificare a rigiditãþii ºi inflexibilitãþii
senectuþii, posesor al unei concepþii medievale:
„Am presupus ºi am crezut fãrã sã cercetez”3 ,
acest bãtrân se identificã vãdit cu însuºi numele
pe care îl poartã considerându-se un mesager ºi
cãutând înþelepciunea resemnãrii. Confesiunile
celor trei nu sunt altceva decât mãrturisiri fãcute
în pragul Judecãþii de apoi, o ispãºire a pãcatelor
care se petrece în anticamera dintre Rai ºi Iad, la
planul de mijloc al ordinii fireºti dictate de naturã:
în josul casei se aflã bucãtãreasa al cãrei foc arde
ca-n Iad, iar sus focul din ºemineu nu dã cãldurã
– semn al morþii trupeºti a oaspeþilor laolaltã cu
„liniºtea de cavou” a încãperii ºi cu semnele clare
ale stagnãrii ontologice: bãrbaþilor nu le mai
creºte barba iar Maria, altãdatã atât de atentã
cu silueta ei, nu se îngraºã în ciuda apetitului
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pantagruelic. Întreaga atmosferã e, de altfel,
învãluitã într-o energie staticã, îngheþatã, doar focul
fiind singurul agent viu din întregul salon lugubru.
La confluenþa personajelor masculine – exponenþi
ai conflictului dintre generaþii aplanat în cele din
urmã de instaurarea veºniciei – se aflã Maria M.,
actriþã, practicantã a disimulãrii, purtãtoare a
mãºtilor umane, ducând cu ea isteria ºi neliniºtea
specificã sexului frumos ºi întregind straniul tablou
de familie prin completarea piramidei trebuinþelor:
tânãrul e întrupare a copilului pierdut de aceasta în
tinereþe iar Apostol al tatãlui bebeluºului mort la
naºtere. În acest cerc vicios fiecare personaj este un
surogat al unei persoane reale ºi, pânã la urmã, o
modalitate mult simplificatã de întregire a

absolutului pe care fiecare dintre ei l-a râvnit în
timpul vieþii.
Aceastã aºteptare încordatã se vãdeºte ca
un preludiu al uitãrii întruchipate de barcagiul care
va veni ºi va cere plata pentru intrarea în lumea fãrã
de dor. Însã ceea ce îl salveazã pe Apostol de aceastã
cãlãtorie este pe de o parte acea mituire a luntraºului
– galbenul pe care îl plãteºte în plus – iar, pe de altã
parte, trezirea conºtiinþei prin invocarea a douã fraze
cu conotaþii magice: inscripþia de pe frontispiciul
Infernului lui Dante din La Divina Commedia ºi
fraza ultimã a lui Iisus, care vor marca ºi pentru
bãtrân despãrþirea definitivã de Lume, transpusã
iniþial prin poziþia tradiþionalã a mortului – cu mâinile
încruciºate ºi pleoapele cãzute – o reiterare a miturilor
strãbune conform cãrora pentru a atinge un nou
nivel al cunoaºterii este nevoie de o moarte simbolicã,
în miniaturã.
Un alt motiv evanghelic valorificat de
autor este cel al ispãºirii pãcatelor prin slujirea
celorlalþi, la fel cum majordomul, de îndatã ce filele
registrului s-au umplut ºi i s-a gãsit un înlocuitor,
este trimis în barcã alãturi de Maria ºi Parcival.
Fãrã îndoialã formaþia profesionalã a lui Apostol
are o importanþã covârºitoare în aceastã pãcãlire
a forþelor întunericului. Sã ne amintim faptul cã el
e cel care îi spune la un moment dat servitorului cã
Parzival – erou mitic, cãutãtor al Sfântului Graal –
e în fiecare dintre noi, omul fiind un asiduu cãutãtor
al absolutului. Sfârºitul nuvelei coincide cu anularea
personalitãþii lui Apostol ºi intrarea automatã în
rolul de majordom, preocupat de noii-veniþi care
sunt, deloc surprinzãtor, apropiaþi ai celor trei
oaspeþi tocmai plecaþi, semn cã moartea nu este
altceva decât o reacþie în lanþ care va duce la o
eventualã destrãmare a lumii.
Trecând în registrul dramaticului, piesa
Neliniºti exploateazã aceeaºi temã a morþii care
descoperã lupta inutilã a omului de a o depãºi, de a

fi deasupra destinului. Valorificând simboluri
biblice – chitul sau monstrul acvatic – deopotrivã
cu cele folclorice – cântecul cucuvelei ori motivul
cifrei magice 12 – piesa reprezintã o stranie
incursiune în viaþa aparent simplã a unor pescari
bântuiþi de un monstru al apelor deopotrivã
binecuvântate – sursã de hranã – ºi blestemate –
mormânt pentru cei care cuteazã sã-i conteste legile
arhetipale.
Moº Gheorghe pare hãituit de amintiri
tulburi ºi de o hotãrâre aprigã de a rãzbuna moartea
misterioasã a fiului sãu, un fel de luptã cu morile de
vânt transpusã în peisaj pescãresc, de vreme ce
bãtrânul nu ºtie exact ce ºi unde sã caute. Mãriuca,
þãrãncuþã tânãrã ºi naivã, ascultã cu interes
poveºtile moºului nutrind o afecþiune vie pentru
acesta ºi fiind fascinatã de detaliile monstrului
acvatic ce îºi bate toaca în fiecare searã, ca un soi
de profanarea ritualurilor creºtine. Pe de altã parte
Ana este instanþa lucidã ºi raþionalã care încearcã
sã punã capãt delirului mistic al bãtrânului ºi
exaltãrii juvenile a fiicei sale. Sfârºitul piesei
surprinde cele douã personaje feminine într-un soi
de înmormântare oficiatã de o instanþã narativã
exterioarã acþiunii principale, precum ºi vestea
dispariþiei lui Moº Gheorghe.
Însã aspectul cel mai valoros al piesei de
teatru îl constituie construcþia acesteia: faptul cã
se introduc în corpus-ul acþiunii indicaþii scenice
prin încadrarea unui presupus regizor secund, a
spectatorului înfometat ºi a familiei locotenentcolonelului Drãgoi, ceea ce contribuie la o privire
de culise a acþiunii, un fel de adaptare la specia
dramaticã a povestirii în ramã. Acest personaj
multifuncþional trece pe rând în ipostazele de
Regizor-adjunct, Sihastru ºi Narator contribuind
ºi mai mult la ambiguizarea subiectului ºi la
conturarea trãsãturilor teatrului absurd
postmodernist.
(continuare în nr. viitor)
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ANDREI MUREªANU – POETUL TRIBUN
omagii lirice – antologie
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P

oate pãrea uºor aventurist ºi la limita
diletantismului sã încerci sã faci o
apreciere, chipurile, criticã asupra
oricãrei apariþii editoriale, marca Ion Buzaºi. Nu
de alta, dar elocvenþa, pertinenþa, competenþa,
eminenþa distinsului profesor universitar, în arealul
criticii literare, frizeazã, dacã vreþi, o esteticã ºi o
eseisticã atât de preþioasã (ºi pretenþioasã), încât,
noi, cei mici ºi uºor ignoranþi, cu greu ne putem
proba onorabilitatea altfel decât salvaþi de darul
(ºi dorul) visãrii ºi a credinþei în capacitatea omului
de a trãi, fãrã a deveni posesor, agresiv ºi impostor:
„întru frumuseþile ºi roadele vieþii”. Tocmai,
pentru cã: „paradoxurile de azi pot disipa ºi
ridiculiza prejudecãþile de mâine; chiar dacã ºi
cele mai indezirabile prejudecãþi vor fi având ºi
ele momentul lor de noutate ºi oportunitatea, e
adevãrat fragilã, a graþiei” (…) În altã ordine de
idei, protagonistul lucrãrii de faþã (cãruia Ion Buzaºi
îi dedicã, anterior, alte 17 cãrþi, studii, articole),
este un om cu o capacitate fãrã egal de a-ºi iubi
Neamul ºi Patria; asta se vede ºi din aceea cã, trãind
cu o admirabilã acuitate ºi aievitate suferinþele la
care erau supuºi cei de un neam cu el, iatã, se
identificã cu ei: „nu doar în forul lui interior, ci ºi
în gura mare”. De aceea, omagiul omagiilor lirice
se constituie ºi într-un exerciþiu restitutiv, într-o
stare de admiraþie ºi sfioasã reverenþã fãcutã unui
înaintaº care, prin interesul, apetenþa ºi miturile
þesute în jurul personalitãþii sale, a marsrutizat ºi
marcat însãºi noþiunea de patriot, formarea
intelectualã ºi avatarurile scriitoriceºti ale multora.
Mai mult, azi autorul ºi omagiatorul, nu ºtim din
ce pricini binecuvântate, iatã, s-a „contaminat” ºi
încã pãstreazã parfumul sentimental, emoþional,
militant, profetic al patriotului de odinioarã; ºi, per

a contrario, n-are nici cea mai micã pasiune de a se
declara lider de opinie. Este doar un intelectual,
bine „conturat”, care scrie; ºi care va sã-ºi lase:
„amprenta stilisticã asupra dezbaterilor din
presa culturalã româneascã” (dar nu numai,
evident).
Dupã cum Ion Buzaºi însuºi afirmã, Andrei
Mureºanu este, dupã Eminescu ºi Arghezi, poate:
„poetul cel mai frecvent evocat în lirica
româneascã, încã din timpul vieþii”. Ne îngãduim
sã afirmãm cã o asemenea atitudine se datoreazã
totalei compatibilitãþi a firii ºi idealurilor românilor
dintotdeauna cu firea ºi idealul poetului. A
compatibilitãþii dintre puterea de a spera ºi

capacitatea de a previziona ºi abilitatea de a sesiza
ºi acþiona. Poate, tocmai de aceea, poeþii români
dintotdeauna ºi de pretutindeni, iatã, se exprimã ºi
închinã în cauza ºi în memoria celui la chip ºi faptã
cu paºoptismul (…) ªi, poate nu este fãrã suport sã
afirmãm cã, având în vedere timpul ºi spaþiul
consacrat lui Andrei Mureºanu, Ion Buzaºi însuºi
îºi îngãduie, ca poetul în vremea aceea, sã-ºi
doreascã lucruri mari ºi frumoase, doar existã,
nu-i aºa, riscul sã i se împlineascã (dorinþa) ?!
Tocmai, pentru cã atunci când refuzãm sã mai
vorbim despre „temele noastre mari” (iar Andrei
Mureºanu este eroul unei mari teme din istoria
noastrã), înseamnã cã ceva nu este în ordine. Iar a
fugi de cuvintele mari, nu este totuna cu a scãpa de
ele, dimpotrivã (…)
ªi aºa, spune ce gândeºte ºi face ce spune,
este un autentic; ºi aºa, îºi alege cu mare grijã
„comorile” lumii, doar are de gând sã le ºi iubeascã.
Doar ºtie, mai bine ca oricine, cã marile valori poþi
sã le iubeºti ori ba, poþi sã þi le asumi ori ba, poþi sã
le slujeºti ori ba, dar nu le poþi ignora. Doar aºa,
visul ºi arderea de tot pot fi osteneala aptã sã facã
frumoasã viaþa inimii, iar atunci frumosul va sã
fie preludiul fericirii, dupã cum imnul militantului
paºoptist a fãcut frumoasã viaþa inimii noastre ºi
atunci când se punea la discreþia suferinþelor celor
mai sfâºietoare; suferinþã ºi sfâºiere prefãcute în
inedite traiectorii ºi drumul trudnic, cel din mijlocul
istoriei, tocmai spre a nu-i lãsa singuri pe oameni
înaintea încercãrilor ºi a-i conduce în constelaþiile
ºi majestatea libertãþii spirituale ºi: „la masa
recunoºtinþei naþionale” …
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