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Sã urmãrim mai întâi  traseul dedicaþiilor
ºi al referinþelor culturale din poezia lui Nico-
lae Labiº, poetul care ºi-a scris întreaga o-
perã în numai ºase ani, cãci nu a trãit decât
21: 2 decembrie 1935 - 21 decembrie 1956.
În timp ce colegii sãi de la aºa zisa “ªcoalã
de literaturã”, recrutaþi dupã dosar, urmau
neabãtuþi ºirul lecturilor din autori sovietici:
“Tânãra gardã”, de Fadeev, ºi “Povestea
unui om adevãrat”, de Boris Polevoi, sau
“Ce-i de fãcut”, de Cernâºevski, Nicolae
Labiº fãcea trimitere înaintea poemelor sale,
la Mateiu I. Caragiale ºi la capodopera sa
“Craii de Curtea Veche”, la G. Cãlinescu
cel din “Cronicele mizantropului”, la Arthur
Rimbaud ºi François Villon, sau insera, pur
ºi simplu, într-o superbã ºi melancolicã
Marinã, un vers al lui Paul Valéry direct în
franþuzeºte: “Et quelle paix semble se
concevoir!” (ªi ce pace pare a se zãmisli).

Sigur cã a fost tributar epocii sale, “erei
entuziasmului”, marilor pieþe publice, în care
partidul unic îºi încolona la defilãri proletarii,
noua clasã muncitoare în atac. ªi totuºi,
de la un timp, “entuziasmul” prea juvenil,
de pânã la douãzeci de ani, e copleºit de
grave întrebãri ºi de prezumþii abia acope-
rite:

“Sunt douãzeci de ani ºi încã unul...
N-aº vrea nici unul sã i-l dau minciunii.”
Oho! Deja, cântãreþul de certitudini de

pânã mai ieri, sub “steagul roºu-al meu ºi-
al dimineþii”, devine dubitativ:

“E steagul cui? Eu cred cã e al meu,
Ori poate-al lumii, izbutind sã doarã,
Când din infernul inimii, mereu,
Însângerat mi-l flutur în afarã.

Iar seara, când se lasã cu rãcoare,
ªi cerul se întunecã frumos
Însângerat ºi vast mai ard în zare
Înmiresmând în chip de chiparos.”
Mitul colectivist, al unei lumi încolonate,

este pe cale de a se transforma în dramã
personalã, introspectivã ºi interogatoare.
Existã, de altfel, ºi o schimbare de ton, cate-
goricã, în poezia lui Labiº, dupã poemele
strict autobiografice din “Primele iubiri”,
sau cele vãrsate din reviste, ale “erei entu-
ziasmului”. Ciclul Confesiunilor ºi al Des-
tinderilor din volumul postum “Lupta cu
inerþia” anunþã de foarte aproape un alt poet
Labiº, dacã nu chiar un altfel de poet. G.
Cãlinescu va observa schimbarea întâiul,
în medalionul dedicat lui Nicolae Labiº la
moartea acestuia: “În Lupta cu inerþia sunt
proiecte de compoziþie de tip dantesc ºi
poeme mai scurte în care, în urma lecturilor,
poetul încerca o ingenuitate nouã, de ordinul

inefabilului oarecum premeditat, dupã for-
mula Holderlin.” Citând copios din Con-
fesiuni ºi Destinderi care pot fi poezii ju-
venile, dar nu de începãtor, cãci “mai multã
stãpânire a mijloacelor de expresie, o mai
deplinã virtuozitate nici nu se pot închipui
fãrã spaima unui artificiu care sã atenueze
farmecul spontaneitãþii”. Mai dramatic încã,
ºi de aceea ºi mai autentic poate, este por-
tretul lui Nicolae Labiº realizat dupã trei ani
de la tragicul sfârºit al Albatrosului ucis,
de Tudor Vianu: “A fost o conºtiinþã. Neo-
biºnuitul lui temperament poetic s-a dez-
voltat ca o personalitate. Tânãrul acesta ºi-
a priceput vremea ºi a luptat, a arãtat moti-
vele speranþelor lui ºi un drum spre viito-
rime. A fost un om vrednic ºi brav. Numele
lui meritã a fi pomenit ca un semn de unire
pentru alþi tineri adunaþi, de-aici înainte,
pentru a citi versurile lui ºi pe ale lor ºi pentru
a se lega într-o nobilã ºi înaltã prietenie”.

Într-adevãr. Dupã moartea lui Labiº s-a
construit în jurul numelui sãu o întreagã
mitologie, ºi în ea a crescut de fapt o nouã
generaþie poeticã, desprinsã  definitiv de sub
tutela unei ideologii sumare, ºi ireductibil
opresive, cãci în mod fatal reductivã. “Cât
el a trãit eu nu am publicat o singurã poezie”,
va mãrturisi noul lider de generaþie, Nichita
Stãnescu. Dar nu a existat nici un singur
poet din generaþia anilor 60-70, care sã nu
fi fost îndatorat lui Labiº. Ana Blandiana ºi
Ioan Alexandru, Adrian Pãunescu ºi Con-
stanþa Buzea, pânã mult mai târziu Cezar
Ivãnescu ºi Angela Marinescu, nu au fost
doar fascinaþi de tragicul mit Labiº, cât au
fost puºi în miºcare sã dea labiºianismului
o nouã dimensiune, dacã nu ºi forþã, în lupta
cu noile inerþii, de data aceasta precumpã-
nitor estetice.

Astãzi, rememorând “mitul Labiº”,
oricâte “revizuiri” se încearcã în jurul ope-

rei sale ºi oricâte anateme se aruncã pe nu-
mele sãu de “poet angajat”, privim cu ace-
eaºi simpatie ºi la fel de ataºaþi, recunoscând
încã o datã geniul sãu indiscutabil, clarvi-
ziunea prezumþiilor sale din poemele “târzii”
ºi “testamentare”, ca semne indubitabile ale
unui destin asumat. De altfel, profesorul
Tudor Vianu observa bine acest “semn de
unire” între generaþii, aceastã litotã fãrã de
care poezia românã postbelicã s-ar fi
eliberat mai târziu, ºi în alt mod poate, din
noxele ideologizante, ºi nu numai.

Împins cu discreþie de pe platforma unui
tramvai sub roþile lui, la miezul nopþii, într-
un decembrie hain, trupul frânt în douã al
tânãrului poet este transportat la Spitalul
Colþea. “Accidentul” se petrecuse pe locul
Pieþii Universitãþii de  mai târziu. Poetul avea
vârsta premonitorie de 21 de ani. El va muri
pânã la urmã, de asemeni, în 21 Decembrie.
Fireºte cã simbriaºii Erorii s-au grãbit sã
citeascã în metafora “pãsãrii cu clonþ de
rubin” vinul prea des ºi prea mult bãut de
poet:

“Pasãrea cu clonþ de rubin
S-a rãzbunat, iat-o, s-a rãzbunat.
Nu mai pot s-o mângâi.
M-a strivit
Pasãrea cu clonþ de rubin”.
Nu acesta a fost adevãrul. În jurul pa-

tului sãu de suferinþã roiau feþele de serviciu
ale bãieþilor cu ochi albaºtri. Iar Labiº avea
de transmis ultimul mesaj posteritãþii fãrã
a-ºi angaja deschis prietenii. Era dupã revo-
luþia anticomunistã din Ungaria anilor 56,
pe care o comentase prea des, în cercurile
frecventate, ºi dupã ce Labiº, colac peste
pupãzã, cântase împreunã cu alþi convivi,
la o reuniune de tainã, “Trãiascã Regele”.

Tânãrul incendiar nu mai putea fi stã-
pânit. Dovadã ciclul de poeme Pierderile
(Pseudo-spleenuri): “Nu mã mai minte ni-
meni aici. ªi nici nu am / Rupturi de conºti-
inþã cã v-am ºtiut din vreme / Pe când strã-
bat cu poftã un levantin bairam, / Adun ve-
nin sã picur în coadã la poeme.”

Dizidenþa poetului este clarã. Luptãtorul
de ieri sub “steagul roºu” era pe cale sã
iasã din rânduri. Nu propriu zis sã fugã. El
n-a abandonat; gãsise (sau cãuta) o altã cale.
Între postumele lui Labiº s-a descoperit un
lung ºi interesant - însã cu ostentaþie mitic
- poem, intitulat “Dracul ºchiop”. E vorba
acolo de “noile blazoane”, despre “porunci
cu lene” date, “...o fierbere grãbitã / De
fier ºi os ºi piatrã, de scrâºnete de cric, /
De nesfârºita muncã, de lume ce s-agitã.”
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Când dintre pomi spre mare se rãsucise vântul
ªi-n catifeaua umbrei nisipul amorþea,
L-a scos un val afarã, cu grijã aºezându-l
Pe-un cimitir de scoici ce strãlucea.

La marginea vieþii, clocotitoare-a mãrii,
Stã nefiresc de þeapãn, trufaº, însã rãpus,
Priveºte încã parcã talazurile zãrii
Cu gâtul galeº îndoit în sus.

Murdare ºi sãrate-s aripile-i deschise,
Furtuna ce-l izbise îi cântã-un surd prohod,
Lucesc multicolore în juru-i scoici ucise
Al cãror miez cãldurile îl rod.

De valuri aruncate pe þãrmul sec ºi tare
Murirã fãrã luptã sclipind acum bogat.
Le tulburã lumina lor albã, orbitoare,
Aripa lui cu mâl întunecat.

Deasupra þipã-n aer, dansând în salturi bruºte,
Sfidând nemãrginirea, un tânãr pescãruº.
Rãzboinicul furtunii zvârlit între moluºte
Rãsfrânge-n ochiu-i stins un nou urcuº.

Când se-nteþeºte briza, aripa-i se-nfioarã
ªi, re-nviat o clipã de-un nevãzut îndemn,
Îþi pare cã zbura-va din nou, ultima oarã,
Spre-un cimitir mai sobru ºi mai demn.

Nicolae Labiº

Albatrosul
ucis

 Un articol de Ion Murgeanu 


