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Summary 

Ion Hadârcă clearly illustrates two ages of poetry: one modernist and another postmodernist. His 
poetry is the result of native talent, but also the result of a high artistic consciousness, of a handicraft work 

on the word. The simplicity and naturalness of first volumes not exclude the presence of a refined and 

improved feeling, highly cultivated in a folklore or bookish spirit. The most recent poems (especially those 

appeared after the „Ambassador of Atlantis” and „Helenice”) refer to something else, a field that transcends 
the concrete. The cultural formation and the literary encyclopaedism influenced the poet’s structures of 

imagination, he became individualized. The artistic instinct reinforced by a reliable intuition gives rise to its 

aspiration towards the naturalness of speech, of the natural given. The poet is alternately rhapsode, tribune, 
poeta faber for whom the word represents the reality. The evolution of its system of images is marked by 

authenticity in the act of „imitating the nature” but also by the mannerist creation of the revelation, of the 

rationalization of a virtual world, where the poet escapes, if isn’t even the creation of an „artificial 

paradise” (Baudelaire); „Abrasarabia” or „Saltimbecilia” represents the abstracting and the unnaturalness 
of the concrete realities, which distinguish „the new authenticity”. 

 

Ion Hadârcă ilustrează clar două vârste ale poeziei: una, modernistă, mai evidentă în „Zilele” (1977), 

„Lut ars” (1984) şi „Darul vorbirii” (1985) şi alta, postmodernistă, începând cu „Ambasadorul Atlantidei” 

(1996) şi până la „Lira din acvariu” (2014), o perioadă de tranziţie către o poetică eclectică, în care trecutul 

nu e părăsit, ci încorporat. Poezia lui este rezultatul înzestrării native, dar şi a unei înalte conştiinţe artistice, a 

unei artizanale lucrări în cuvânt. Simplitatea şi naturaleţea din volumele de început nu exclud prezenţa 

rafinamentului unui gust, a unei simţiri cultivate în spirit folcloric sau livresc. 

Odată cu acestea, cele mai inedite poeme (mai cu seamă de la „Ambasadorul Atlantidei” şi „Helenice” 

încoace) trimit la altceva, la un domeniu ce transcende concretul. Formaţia culturală şi enciclopedismul literar 

i-au modelat poetului structurile imaginarului, l-au individualizat. Instinctul artistic al „cioplitorului în bazalt” 

(Andrei Ţurcanu) dublat de o intuiţie sigură îi susţin aspiraţia spre naturaleţea expresiei, a datului firesc. 

Poetul e, rând pe rând, rapsod, tribun, poeta faber pentru care cuvântul e realitate. Evoluţia sistemului său de 

imagini e marcată de autenticitate în „imitarea naturii”, dar şi de crearea manieristă, dacă nu a unui „paradis 

artificial” (Baudelaire), atunci a revelării, a raţionalizării unei lumi virtuale, în care evadează poetul; 

„Abrasarabia” sau „Saltimbecilia” nu sunt altceva decât abstractizarea şi artificializarea realităţilor concrete, 

prin care se afirmă, în formula lui Radu G. Ţeposu, o „nouă autenticitate”.  

Cartea de debut „Zilele” (1977), bine primită, adună, contrar cutumelor de la Chişinău, un impunător 

dosar al receptării. „Noul” criteriu al poeticului ar sta în renunţarea la prejudecata festivităţii, în lărgirea sferei 

de poetizare a realităţii, în introducerea, în poezie, a cotidianului prozaic, fenomen remarcat de Mihai Cimpoi 

în prefaţa plachetei: „După o anumită saturaţie de aer sărbătoresc din poezia celei mai tinere generaţii 

«Zilele» lui Ion Hadârcă ascund şi un sens polemic. Punând accentul mai ales pe vigoare, nu pe rafinament, 

pe echilibrul clasic, nu pe libertatea formei, autorul nu este cuprins de spaimă în faţa prozaicului, a realului 

nespiritualizat”. Altfel spus, viaţa, în viziunea exegetului, este preferată artei, vigoarea luând locul 

rafinamentului estetic. Exceptând entuziasmul ideologic, deloc străin şi altor poeţi ai generaţiei „ochiului al 

treilea”, Hadârcă face o poezie care îşi caută o altă estetică, un alt sistem de convenţii, o altă autenticitate, în 

stil căutat livresc; cu toate acestea influenţa poeziei lui Grigore Vieru nu poate fi tăgăduită, dar nici 

absolutizată. 

Două atitudini se pot defini în relaţiile poetului cu tradiţia: una de continuitate în linia clasică a 

sensibilităţii şi stilisticii folclorice, eminesciene (cele mai multe poezii), a doua se manifestă în radicalizarea 

modernă a tradiţiei prin renunţarea la natural şi supraestimarea artificiului. Chiar şi în cartea de debut modelul 

idilic în transfigurarea realităţii e concurat de factura prozaică a poeziei. Această direcţie, viguroasă în scrisul 



de mai târziu, este reductibilă la coborârea/ sublimarea în poezie a prozaicului cotidian. Prin poezia lui Leo 

Butnaru sau a lui Ion Hadârcă (a optzeciştilor, mai târziu) se încearcă nu numai discreditarea esteticului 

festiv, dar şi detaşarea de maximalismul etic, de moda şaizeciştilor de a idealiza şi idolatriza în cântece 

plugarul, exaltându-se dizarmoniile vieţii de zi cu zi.  

Treptat, este compromis sistemul de convenţii clişeizat, apelându-se fie la tradiţiile latente ale 

folclorului, fie la noile structuri ale poeziei universale. Eul poetic, modelat şi spiritualizat de epoci, uragane şi 

„stele în mii de milioane”, conştientizează fatalitatea inevitabilă, care „se-apropie cu paşi de catifea”.  

Debutul lui Ion Hadârcă demonstra mari disponibilităţi de creaţie, valorificate în volumele care 

urmează, iar raporturile poetului cu convenţiile artistice active şi cu tradiţia sunt de natură să pună în evidenţă 

esenţa poeticii sale, estetica paradoxului cu aspecte extrem de diverse. Tendinţe contrarii în poezia lui, cum ar 

fi: evoluţia discursului de la autenticitate spre artificiu, de la mimesis la poiesis, de la „natură” la „cultură” (în 

termenii lui Ştefan Augustin Doinaş) către „noul realism” specific poeziei româneşti la începutul anilor ’80, 

îşi află expresie într-un eclectism manierist în căutarea magiei verbului. Pe parcursul anilor poetul a luat şi 

probat din „garderoba literaturii” vestimentaţia din diferite epoci, de unde comportamentul şi discursul atât de 

„variate şi aparent străine unul faţă de altul”, dar e în toate aceste experimentări o încercare a diferitelor 

forme de autenticitate. Astfel firescul prozaicului este exprimat în peisaje rustice de o mare plasticitate, versul 

liber sporind autenticitatea tabloului.  

Tendinţa de prozaizare, deloc neglijabilă, se remarcă şi în poemele „Ţară”, „Demnitate”, „Cocorii”. 

Alteori cuvintele sunt potrivite după noimele lor, creând impresia de rostogolire în vers aidoma „dicteului 

automat”. Poezia rezultă din limbajul sincopat, din exaltarea sonorităţii şi cantabilităţii, prin conştiinţa clară a 

condiţiei sale de artizan, de Meşter Faur. 

Farmecul poeziei e în arta rafinată şi preţioasă, sobrietatea şi afectarea exagerată a expresiei, 

intelectualismul excesiv. Poetul are o capacitate de invidiat în abstractizarea concretului sau concretizarea 

abstractului. Categoria abstractă a timpului e concretizată şi plasticizată în „noaptea de catran”, unde nici 

„ceasul de apoi” al lui Arghezi nu mai bate „nicio oră”. În sonetele lui Hadârcă descoperim un mod aparte de 

a se exprima şi tranzitiv şi reflexiv, şi sincer şi retoric, şi abstract şi concret. Chiar dacă rigorile sonetului 

clasic, cel puţin în elementele structurii lui clasice „teză – antiteză – sinteză”, nu sunt urmate cu stricteţe, 

totuşi nu putem nega autorului o artă poetică elevată în potrivirea cuvintelor.  

O nouă înţelegere a poeziei înseamnă, înainte de toate, renunţarea la limbajul perimat, intuirea unei noi 

autenticităţi, aderarea la un nou sistem de convenţii. Cu „Ambasadorul Atlantidei” (1996) şi „Helenice” 

(1998) poezia lui Ion Hadârcă îşi deplasează accentele de pe firesc pe artificial, apelând la imagini arhetipale 

pentru a exprima, vorba poetului, „beţia de esenţe existenţiale ce preced şi succed individul ori fapta, 

evenimentul fatal”. Astfel, „Elada (Helenica) în ansamblul ei apare ca un fel de pre-text al civilizaţiilor 

moderne”, ea este o „sursă a textelor de civilizaţie modernă”. Şi în continuare: „textele mele apar mai mult ca 

nişte pretexte de adâncire în pre-textul arhetipal”. În aceeaşi logică şi noua atitudine faţă de cuvânt. 

Artificiul din poezia lui Nichita Stănescu, din poezia optzecistă, centrată pe estetica paradoxului, 

devine o modă ce a luat amploare în poezia lingvistică, fascinată de resursele ei în afirmarea unui nou limbaj, 

în radicalizarea convenţiilor poetice. Transfigurarea realului e opusă liricii contemplative din poemele „La 

steaua”, „Aproape” sau „Lin”. Accentele variază şi se inversează adesea de pe natural pe artificial, de pe 

livresc pe existenţial, de pe ludic pe vizionar. Artificiul ingenios devine o modalitate mult mai eficientă decât 

publicistica rimată din poezia ocazională. Poezia angajată face casă bună cu poezia lingvistică. Lirica din 

volumele „Două imperii” (1998), „Cetăţile albe” (1998), „Albe cetăţile negre” (1999), „A fi în timp” (1999), 

„Dezinfecţia de frontieră” (2001), „Globul de mătase” (2001), „Echipa de îngeri” (2001), „Artera Zen” 

(2000), „Gheara de fum” (2007), „Pianul din abator” (2008), „Noimele după Ioan” (2012), „Antene 

parabolice” (2012), „Sonetariu” (2013), „Lira din acvariu” (2014) nu modifică esenţial arta poetică, dar o 

nuanţează, artificialitatea şi livrescul ei generând, paradoxal, un efect de real surprinzător.  



Uneori, în partea inedită a poeziei lui este subminat un anumit tip de scriitură, încercându-se afirmarea 

unui nou cuvânt poetic, iar imaginea globală, ce se desprinde în urma lecturii, pune în lumină „anevoioasa 

cale a cunoaşterii de sine” (Vladimir Beşleagă), „omul problematic”, „lumea ca un labirint” (Gustav René 

Hocke). Alteori, substratul biblic şi livresc al imaginarului îi marchează meditaţiile asupra esenţei fiinţiale. 

„Dictatura fanteziei” din versul manierist e înlocuită de drepturile raţiunii, de revelările ei. Cu alte cuvinte, 

poetul e în căutarea „verbului dintâi” prin care să comunice cu Dumnezeu. Conştiinţa restabilirii dialogului cu 

divinitatea, imperativul reinstituirii armoniei şi ordinii sacre îşi află expresie sobră, de regulă, în cuvinte 

arhetipale, în timp ce haosul lumii în tranziţie e raţionalizat într-o artă combinatorie, în stil manierist. 

 

 


