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 Un articol de Ion Murgeanu 

Dar este vorba, mai ales, de “buba unei
alte, rãsãritene Rome”, de “un imperiu sur”,
“coloºi de sulf”, “ºi niºte þevi sucite, ca
niºte vene poate”, “ºi evident nu grindeni,
nici trãsnet a ucis / Aceastã lume; frântã,
ea singurã cãzuse, / De prea puþinã vlagã,
prea mult vãzduh închis, / De-un dor de
parvenire zvâcnitã, ca de tuse.”

Terifiantã viziune a Mielului ce în curând
va fi sacrificat. Apocalipticã. Copilul din
Mãlinii Bucovinei, nãscut abia cu douã de-
cenii în urmã, va fi cu sadicã decizie, înlã-
turat de cãlãii NKVD-ului cu ramificaþii di-
recte în serviciile secrete comuniste ale R.
P. R. Ultima persoanã care se þine de Labiº
în sumbra noapte de decembrie pânã la
tramvai este o rusoaicã sovieticã din corpul
de balet al Operei Române. De unde apãruse
ea în compania miticului poet?! Nu ºtie bine
româneºte. Deci ea semneazã aproximativ
procesul verbal de constatare la locul acci-
dentului de la Piaþa Universitãþii de peste
ani ºi ani…

Primul cãzut ºi prima victimã la Piaþa
Universitãþii a fost deci Nicolae Labiº, ca o
anticipaþie atât de departe, a evenimentelor
ce vor avea loc acolo exact peste 33 de
ani, cifrã ce aminteºte vârsta lui Hristos ºi
patima Sa…

Se ºtie cã în franþuzeºte la biche în-
seamnã cãprioara. ªi se mai ºtie cã cel mai
tulburãtor poem scris de Nicolae Labiº se
numeºte Moartea cãprioarei. O epicã tul-
burãtoare, în decantare liricã de mult rafi-
nament, a unei vânãtori iniþiatice din Munþii
Carpaþi dupã rãzboi, în anii de cumplitã
secetã ºi foamete. Copilul asistã nãucit cum
tatãl împuºcã delicata vietate a pãdurii ºi a
munþilor, ca sã astâmpere cu carnea ei foa-
mea copiilor. Bizarã premoniþie. Delicata
vietate a poetului este vânatã peste ani în
centrul Capitalei Þãrii din Carpaþi, în fostul
Regat.

Vreau totuºi sã vã spun cã-n România
comunismul pentru mulþi a început sã cadã
chiar din acea clipã, când accidentul de
tramvai a fost montat, nu de aiurea, totuºi,
în noaptea de 9 spre 10 decembrie 1956, la
Piaþa Universitãþii, ºi în zona liberã de comu-
nism, de mai târziu. Poetul Nicolae Labiº a
fost, prin sacrificiul sãu total, un mesager,
dacã nu chiar un profet.

“Pasãrea cu clonþ de rubin
S-a rãzbunat, iat-o, s-a rãzbunat.”
Nu-i prima oarã în istorie, când o cre-

dinþã sincerã ºi prea înflãcãratã de la început
este plãtitã în final prin “rãzbunare”, atât
de brutal. Însã, de bunã seamã, fapta rãzbu-
nãtorului niciodatã nu va rodi decât poate
spini... Iar despre Iuda se ºtie cum a pierit
cu ºtreangul de gât împletit de el însuºi...

Se spune cã, în primele zile de la eveni-
mentele din decembrie 1989, casa de la Mã-
lini în care trãise Nicolae Labiº copil, îm-
preunã cu pãrinþii ºi surorile sale, unde ºi-
ar fi dorit tot mai des sã se întoarcã, spre a
se adãposti de rãutatea lumii, de-ar mai fi
avut timp, fusese vandalizatã. E curios cine,
cum reacþionase aºa? Pãrinþii lui Labiº au
fost simpli învãþãtori, oameni oneºti, i-am
cunoscut direct, ºi depun mãrturie, mama
rãmãsese exact ca în poezia lui Labiº,
Mioriþa “Mãicuþã bãtrânã cu brâul de lânã/
Ce mai caþi bãtutul de noroc?”, “… Ochilor
tãi tulburi pentru veci li-i dat / Legãnat pe
triluri, palid, sã îl vadã, /Paºilor sã-l cate

pentru veci li-i dat /În pãdurea lungã de
baladã…” E uluitor cât de profund biogra-
fice devin astfel de subiecte în retorica lor
simplã! Labiº, ca orice mare poet, ºi-a
sublimat propria viaþã cu o vitezã uluitoare,
ºi atacând-o din toate direcþiile, cu mijloace
ce-i depãºeau vârsta, pânã la cer ºi mai
departe încã. Exceptându-l pe Eminescu,
literatura românã aproape cã nu a mai avut
un geniu în stare purã ca Nicolae Labiº.
Cât timp a trãit nu a avut timp sã urascã,
deºi existau toate semnele ºi se adunaserã,
cum se spune, ºi “toate datele” cã alþii pe el
îl urau. De altfel, la Mãlini, în casa poetului,
luat de pe drum, dintr-o maºinã de teren,
de tatãl sãu, domnul Eugen Labiº, pe care-
l cunoscusem ºi ne împrietenisem la Sucea-
va, “mãicuþa bãtrânã” nu numai cã suspina-
se tot timpul, dar m-a încredinþat cã bãia-
tul ei la Bucureºti, înainte de-a fi murit, era
urmãrit, ºi cã-n ultimele scrisori îi comu-
nicase cã se va refugia cât de curând acasã,
în munþii dragi. Tatãl îºi þinea firea, dar nu
era mai puþin afectat. În ce ne priveºte, am
trãit un sentiment de halucinaþie. Labiº era
ireal cu toatã prezenþa lui “delirantã” în
generaþiile postume lui. Era de neînþeles ce
am simþit tot timpul: cã se spunea despre el
orice, numai adevãrul nu. Oameni cu “sar-
cini” poate sau simpli meseriaºi ai necrofiliei
au umplut ani întregi pagini mari de poncife
sau chiar de lozinci. Entuziasmul angelic al
unui copil-poet era folosit pentru “bifarea
de acþiuni” a tuturor nechemaþilor. Poeþii
adevãraþi îl retrãiau tragic, dar nu îndrãz-
neau încã sã i se substituie. “Cât timp el a
trãit eu nu am publicat nici un vers”, avea
sã mãrturiseascã Nichita Stãnescu. Era un
prag peste care nu se putea trece uºor. Eu
l-am visat ani în ºir fãrã sã-l fi cunoscut.
Visam fantasmele Poesiei personalizate prin
dublul sãu eteric. Simþeam cã moartea sa
fusese ceva grav ºi “periculos” pentru acele
vremuri. De neexprimat încã…

Pânã la urmã adevãrul despre poet îl
spun tot poeziile sale, indiferent câtã retoricã
mai conþin ele ºi azi. Dar în spatele lor, ce
diafanã chemare, ce orizonturi tari, ozonate,
câtã sinceritate în absolut, ce nevoie de co-
municare:

“Am iubit iubirea purã
Floare roºie pe gurã
ªi în inimã arsurã
În priviri zãpezi candide
ªi-n piept voci necontenite.
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M-a înfiorat ades
Tot ce gândurile þes:
Pe al filelor polei
Dansuri repezi, legãnate,
De pe arcuri înstrunate,
Sãgetarea de idei…

Toatã aceastã mãreþie
Ne-a fost datã din vecie….”
O energie superbã transferã mesajul

poetului în cea mai de invidiat simplitate.
Nu mai avea timpul sã-l medieze prin ceva
sau cineva anume, deºi e clar cã lista lui de
autori era din primul raft ºi de cea mai nobilã
sorginte ºi calitate. Din toþi ºi din toate lua
câtã apã ia planta spre a-ºi desface florile.
De observat cã în ultimul an de viaþã a scris
poeziile cele mai pure, confesiunile, arderile
totale, destinderile, dezamãgirile. Nu are nici
un rost întrebarea cãtre ce s-ar fi îndreptat
Labiº dacã ar mai fi trãit. Sunt versuri, chiar
poezii întregi, în care poetul îºi alege nu alt
steag, propriu zis, sau stindard, sub care
sã înainteze, dar altã orientare era vãditã.
Deja se resimte nevoia disimulãrii atunci
când, într-un ciclu intitulat Pierderile,
intervin precizãri cu înþeles dublu: Pseudo-
spleenurile. Poetul “erei entuziasmului” era
vizitat deodatã de altfel de fantasme: “negri
maci, femei întunecate, o tristã melodie
imaginând din aburi figura lui Satan...”
Ochiul veghea atent însã deja vãzuse totul.
“V-aþi furiºat spre margini din câmpul de
bãtaie / Cu poala pelerinei adusã pe obraz. /
V-a închircit ºi braþul, ºi spada nu mai taie,
/ ªi beþi al nepãsãrii înºelãtor extaz. // Nimic
nu mai agitã nervurile acestei / fãpturi care-
n grãsime v-a-nmugurit anost; /Zac gân-
gavele gânduri în pluºurile þestei / ªi-a cã-
pãtat albeaþã cristalul ce-a mai fost. // - Este
oribil. Mila tresare doar o clipã / ªi îmi
trimite-n faþã palorile ei moi, /Când în
adânc, slãbitã ºi rar, aud cum þipã / Viaþa
ce se-neacã încet, încet în voi. //Nu mai
aveþi o þintã ºi mlaºtina v-a supt - / Mãrgele
de mãtãnii când firele s-au rupt.” Nau-
fragiul, disoluþia sunt iminente.

Ne confirmã recent apãruta lucrare a
Dnei Stela Covaci: Persecuþia. Miºcarea stu-
denþeascã anticomunistã. Bucureºti-Iaºi
1956-1958, însoþitã de documente din
Arhiva Securitãþii. Dna Covaci povesteºte
ce i s-a întâmplat ei ºi ce s-a întâmplat cu
prietenii ºi colegii ei de la ªcoala de Lite-
raturã ºi de la Facultatea de Filologie din

Bucureºti. Printre ei, Nicolae Labiº, Aurel
Covaci, viitorul soþ, Gloria Barna ºi, de la
Iaºi, Alexandru Zub, marele istoric ºi aca-
demician de azi. În urma lecturii unor astfel
de documente trãite ºi mãrturisite de un
martor direct nu mai existã nici un dubiu
cã poetul Nicolae Labiº a fost înlãturat din
peisaj, exclus, printr-un odios asasinat pus
la cale de Securitate. Stela Covaci aduce în
plus mãrturia unui alt martor ocular, Maria
Polevoi, dansatoare de origine rusã, care,
terorizatã ºi ea ani de-a rîndul, de malefica
instituþie, în 1978 se va sinucide. Am mai
scris despre aceste lucruri ºi despre ciudata
lor simetrie, creatã dupã ani, cu eveni-
mentele din decembrie 1989. În 3 decem-
brie 1956, la “douãzeci de ani ºi încã unul”,
cu o sãptãmânã înainte de accident, Labiº
avea sã scrie, dubitativ, în felul unui Ham-
let pe care-l aºtepta marele monolog al lui
“a fi ºi a nu fi”:

“Sunt douãzeci de ani ºi încã unul…
N-aº vrea nici unul sã i-l dau minciunii.
Sã zboare toþi spre zare cum colunul
Care apoi se-ntoarce-n pântecul genunii.”
Era prea devreme sã fi învãþat sã mintã

“doctrinar”. Avea de þinut în mânã un steag,
al lui, ori poate-al lumii, izbutind sã doarã,
când din infernul inimii, mereu, însângerat,
ºi-l flutura afarã (citat fãrã ghilimele). ªi
totuºi, lucrurile aveau sã se petreacã “dupã
plan”. În seara zilei îngheþate de 9/10 de-
cembrie, cineva avea sã-l împingã uºor de
pe scara tramvaiului, în aºa fel încât sã fie
prins între vagoane. La Spitalul Colþea, unde
fu dus, era supravegheat strict, ºi ultima
sa poezie, intitulatã dupã primul ei vers,
“Pasãrea cu clonþ de rubin”, e pânã la un
punct chiar “monologul lui Hamlet” despre
care vorbeam mai sus. Este ceva în ea, ne-
mãrturisit pânã la capãt, e o expectativã grea
de sensuri ascunse, e plictiseala de-a se ºti
vânat, pe când el mai avea de transmis doar
un ultim mesaj “puilor pãsãrii cu clonþ de
rubin”, care trebuiau sã pãstreze despre po-
etul Nicolae Labiº “ o amintire frumoasã”.

Albatrosul fusese ucis. Este clar. Poetul
asasinat muri în 22 decembrie 1956, exact
cu 33 de ani înainte de cãderea comunis-
mului, când alþi tineri superbi, ºi în acelaºi
loc, la Piaþa Universitãþii, înroºirã zãpada
unui alt decembrie. Ultimul decembrie co-
munist. Poezia Albatrosul ucis este, pe
urmele Albatrosului lui Baudelaire, una din
cele mai tulburãtoare profesiuni de credinþã,
anticipative, ale tânãrului poet de geniu.

Mãcar ºi pentru atât, dacã nu ºi pentru
capodopera Moartea cãprioarei, La/biº (fr.
Cãprioara), nu trebuia scos din manualele
ºcolare. Aºa cum ne-a fost greu sã ne în-
chipuim de ce, ºi pentru ce, cui prodest,
vandalizarea casei muzeu de la Mãlini, din
primele zile ale “revoluþiei”.

Revoluþia cui?! În 1956 Ion Iliescu îi
“neutraliza” pe studenþii gata sã iasã în
stradã, raportându-i viitorului dictator N.
Ceauºescu, superiorul lui, cã nu fãcuse încã
totul; îºi fãcea critica, deci, luându-ºi anga-
jamentul de a desãvârºi teroarea pânã în
viitor. Nicolae Labiº, clar, fusese înlãturat
ca o necesitate, “în noile condiþii”, ale luptei
“antiimperialiste”  ºi ale “luptei de clasã” în
general. În Ungaria ºtim ce se întâmpla
chiar atunci...

Din pãcate, mitul poetului rãmâne ºi azi
haºurat.

E Anul Nou. ªtiam noi ce mâine fi-va
ªi ce-o sã mai aducã anul nou?
Un zurgãlãu stingher din nou porni-va
Prin sate durerosul lui ecou?

Voi, oameni ai pãmântului, uitarea
S-a aºternut pe sânge, scrum ºi fier?
N-aþi cunoscut ce-nseamnã aºteptarea
ªi ce înseamnã-un zurgãlãu stingher?

- Am cunoscut cu toþi durerea ce e.
Avem la masã câte-un scaun gol.
Sã n-aibã somn ºi-n tihnã sã nu steie
Ei, alchimiºtii noului pârjol!

Nicicând noi nu vom îngrãºa ogoare
Aºa cum ei ne vãd în visul lor,
Prin bãlãrii de foc, nimicitoare,
Sub pãlãrii de foc, nimicitor.

Sculaþi, voi, boieri mari, s-aratã zorii,
Voci tragice pe vânturi se aprind.
Treziþi-vã, vã vin colindãtorii,
Acuzatorii, asprul lor colind.

Nicolae Labiº

Zurgãlãul
(fragment)


