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REZUMAT 

 

 

Cuvinte-cheie: Virgil Mazilescu, poezie, imaginar, imaginar medieval, 

teatralitate, trubaduresc, generație 

 

 

Virgil Mazilescu este poate cel mai influent poet român al ultimelor generații 

literare, a cărei operă nu a făcut încă obiectul unor monografii substanțiale care să -i 

consacre viziunea creatoare. Paradoxal, opera lui Virgil Mazilescu se înscrie în suita cea 

mai influentă a vocilor poetice postbelice, în ciuda bibliografiei restrânse care să-i ilustreze 

originalitatea. Astfel, numărul relativ restrâns de cronici care i -au fost dedicate până în 

prezent par să contravină principiilor elective ce definesc mecanismul receptării și a istoriei 

literare. Cu toate acestea, dimensiunea restrânsă a operei mazilesciene, liniară și omogenă, 

de altfel, în estetica pe care o adoptă, încă nu și-a pierdut din fascinație, continuând să 

intrige și să sfideze tiparele receptării, chiar și la peste trei decenii de la dispariția poetului. 

Tot astfel, preponderența unei receptări critice concentrate, în principal, la nivel publicistic 

demonstrează dificultatea de a-i aplica o direcție hermeneutică unitară și globalizatoare, 

folosind doar instrumentarul exegetic strict literar. Din aceste considerente, dar și dintr-o 

motivație pragmatică, de a completa spațiile goale ale unei receptări ce viza doar structurile 

evidente ale operei mazilesciene, am resimțit nevoia unei abordări ce depășește perimetrul 

strict al literaturii (prin referiri atât la arta medievală, cât și la terminologia specifică 

spațiului teatral), operând asupra structurilor de adâncime ale textului. O altă miză a acestei 

lucrări a fost aceea de a scoate un poet și o operă de sub incidența unei abordări teoretice 

convenționale, de tip monografic, descriptivă, monolitică, prin intermediul unei lecturi ce 

are în vedere principiul contaminării, al impurității, al dificultății încadrării bazate doar pe 

instrumente clasice de analiză. Nu este vorba de o pervertire, ci, mai degrabă, de o 

convertire a discursului critic în analiza textuală, stratificată pe eșantioane ce vizează 

unitatea detaliului, specificul diferenței și nu uniformitatea unei abordări unificatoare.  

Lucrarea Teatralitate și imaginar medieval în lirica lui Virgil Mazilescu  își 

propune să provoace morfologia internă a canonului literar actual, pentru a depista coerența 
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unei selecții și a unei receptări sincronice. Una dintre motivațiile majore care au dus la 

abordarea operei lui Virgil Mazilescu este tocmai posibilitatea unei analize necondiț ionate 

de o bibliografie inhibitoare preexistentă care să fi epuizat, restricționat, limitat ori negat 

originalitatea mecanismelor subtile ale viziunii sale creatoare. Am considerat că o lectură 

recentă aplicată acestei opere literare poate releva o suită de observații deloc de neglijat 

care să-l scoată pe poetul postbelic de sub incidența unor etichete care au frizat în 

numeroase rânduri posibilitatea unei catalogări pertinente, respectând specificul unor 

estetici, curente, mișcări bine delimitate. Nu întâmplător, dificultatea unei încadrări 

generice și generaționiste care au obsedat analizele aplicate operei mazilesciene încă nu au 

ajuns la un răspuns satisfăcător. Privită din această perspectivă, este de la sine înțeleasă 

incomoditatea unei astfel de poezii, al cărei nonconformism structural, tematic, stilistic etc. 

putea da naștere unor suite interminabile de polemici pe marginea apartenenței sau non -

apartenenței poetului la o anumită descendență creatoare. Opera lui Virgil Mazilescu a 

reușit să atingă ingrata situație de a putea fi definită prin ceea ce nu este, decât prin ceea 

ce este, de fapt. Cel mai probabil, această bizarerie formală specifică unei poezii care a 

reușit să omogenizeze o multitudine de influențe stilistice și vizionare atât de antago nice – 

alăturând, de exemplu, recuzita suprarealistă cu precizia cu adevărat înspăimântătoare a 

unui artizan lucid ori a unui inginer textual – a potențat această teamă de a trasa cu 

exactitate traseul unei eredități literare pertinente pentru mecanismele subtile ale operei 

mazilesciene. Astfel, în cadrul acestei lucrări, am propus o încadrare a operei mazilesciene, 

folosindu-ne de conceptul lui Antoine Compagnon – cel de antimodern – care reprezintă o 

alternativă creditabilă tiparelor taxonomice propuse de  exegeții poetului român. 

Această lucrare propune două lecturi complementare aplicate operei mazilesciene 

(reperajul decorului medieval și identificarea elementelor de scenografie și a indicilor 

teatrali specifici liricii mazilesciene) care, deși nu va ajunge la un consens privitor la o 

eventuală încadrare a acestei lirici în tiparele estetice ale unui curent implementat în paleta 

terminologică a criticii, marchează un exercițiu novator și pertinent privitor la viciile de 

încadrare ale lui Virgil Mazilescu la vreuna dintre mișcările literare amintite. Prin urmare, 

o altă finalitate a acestei lucrări constă în conturarea unor lecturi ce își propun să releve 

structurile interne ale demersului creator, prin aplicarea unor grile terminologice și 

interpretative de depășesc cadrul izolat al poeziei. Pe lângă corespondențele preluate din 

poezia medievală franceză, ne-am folosit, pe parcursul demersului nostru exegetic, și de 

referințe picturale, pentru ca, în cele din urmă, să apelăm la lucrări de specialitate din s fera 

semioticii teatrale, identificând coerența vizionară a poetului român.  
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Capitolul Receptarea operei lui Virgil Mazilescu în critica românească (studii și 

publicistică) marchează un demers analitic necesar în studiul liricii mazilesciene, 

fundamentându-se pe o parcurgere sistemică a opiniilor critice cuprinse în studiile în volum 

și în cronicile literare ce au dezbătut statutul poeziei lui Virgil Mazilescu, cu scopul de a 

identifica atât o suită de „obsesii” tematice, recurente în discursul exegetic exi stent, cât și 

o serie de lacune care justifică demersul acestei lucrări. Ca în orice studiu centrat în jurul 

unei opere literare specifice, identificarea unei coerențe, a unui tipar al receptării critice 

devine un element indispensabil în cartografierea ideilor dezbătute cronologic în decursul 

celor aproape cinci decenii de la debutul din 1968 al poetului român. Astfel, premisele 

analizei noastre au pornit de la patru mari teme obsesive centrate atât în jurul apartenenței 

sau non-apartenenței operei mazilesciene la estetica suprarealistă și postmodernistă, cât și 

în jurul preocupării excesive a poetului român pentru formalism, pentru caracterul oral al 

textelor sale, precum și pentru structurarea universului său ficțional, în funcție de anumite 

coordonate spațiale și indici discursivi aparte.  

Dincolo de reperajul tematic al obsesiilor discursului critic, capitolul Poezia lui 

Virgil Mazilescu și imaginarul medieval  marchează prima parte concretă a analizei 

noastre, punerea în practică a uneia dintre tezele acestei lucrări. Mai concret, venind în 

întâmpinarea unei potențiale încadrări a operei mazilesciene în cadrul chingilor estetice 

postmoderniste, acest capitol vizează o dublă intenționalitate: pe de o parte, abordarea 

imaginarului poetic specific liricii mazilesciene care găsește în arta medievală o materie 

pe care o procesează, iar, pe de altă parte, surprinderea specificului discursiv al poeziei lui 

Virgil Mazilescu, care, prin vitalismul cu care întâmpină acest eșafodaj imagistic medieval, 

se îndepărtează de programul estetic al postmodernismului. Pentru concretizarea acestei 

etape analitice, am propus o parcurgere teoretică a conceptului de imaginar, pentru a ne 

opri, în cele din urmă, la o analiză mai aplicată a elementelor componente universului 

medieval, identificând o suită de referințe livrești și artistice comparabile cu paleta 

semantică și imagistică a operei mazilesciene. Fundamentându -ne, în mare parte, acest 

parcurs teoretic pe studiile lui Jacques Le Goff și Michel Pastureau, am propus o abordare  

tematică a imaginarului mazilescian, urmărind liniile directoare a le mai multor segmente: 

imaginarul vegetal, animal, arhitectural și heraldic, social, nominal și locativ. La o lectură 

atentă, un reperaj semantic al lexicului utilizat de Virgil Mazilescu,  putem observa o 

preocupare evidentă a poetului român pentru sfera culturală a Evului Mediu: de la 

luxurianța vegetală și cromatică a grădinilor sălbatice, de la multitudinea de referințe 

animaliere ce descind din bestiarele medievale, din viziunile paradisiace și coșmarești ale 

individului medieval, și până la cetățile și castelele populate de cavaleri, domnițe cu nume 
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mediteraneene, poeți și îngeri, poezia mazilesciană devine, în acest sens, un periplu livresc, 

cultural, prin fascinantul Ev Mediu. Pe lângă lectura propriu-zisă a integralei mazilesciene, 

ne-am fundamentat comparațiile prin referenți textuali și vizuali existenți în lirica și arta 

medievală, cu precădere în fondul breton, francez. Printre principalele surse care ne -au 

animat această abordare, se numără capodoperele Le Roman de Renart și Le Roman de la 

Rose, dar și operele trubadurilor și trouver-ilor francezi (precum Rutebeuf ori Guillaume 

de Machaut). 

Capitolul Teatralitate și ceremonial în poezia lui Virgil Mazilescu  vine în 

continuarea dezbaterii întreprinse în capitolul anterior. Dacă învelișul de suprafață al 

poeziei lui Virgil Mazilescu își găsește în elementele preluate din imaginarul medieval un 

referent creditabil, scheletul discursiv al acestei opere literare marchează un construct 

textual compus dintr-o suită de artificii stilistice și formale, din care nu lipsesc adresările 

directe, jocul cu măștile lirice, ceremonialul gestual al instanțelor actanțiale, precum și 

modulațiile discursive ale unei lirici erotice profund amprentate de iubirea courtois. Toate 

aceste componente specifice sunt încadrate de o multitudine de indici spațiali și temporali, 

de o structură discursivă ce frizează inserturile didascalice, aparteurile și solilocviile, în 

cadrul unei poezii fundamentate pe o viziune regizorală premeditată și lucidă, orchestrată 

în baza unui program creator familiarizat cu premisele formale reprezentative pentru textul 

dramatic. Nu întâmplător, abordarea liricii mazilesciene din perspectiva teatralității ne-a 

confirmat premeditarea actului creator mazilescian care sfidează, din start, principiile 

automatismului pur invocat de estetica suprarealistă, fără să mai dezbatem multitudinea de 

variante, de rescrieri și de corectări operate de poet asupra textelor sale. Deși miza noastră 

analitică nu s-a sprijinit doar pe o depistare a elementelor liricii mazilesciene ce înlătură o 

potențială încadrare a sa în tiparele estetice ale școlii lui André Breton, am considerat că 

un reperaj stilistic al artificiilor formale util izate de Virgil Mazilescu marchează o lectură 

novatoare ce poate privilegia o dezbatere ulterioară a plurivalenței lecturilor aplicate 

acestui tip de poezie. Deloc străin de convenția și iluzia comică, Virgil Mazilescu pare să 

își construiască universul ficțional, pe baza unor indici operatori preluați din viziunea 

scenică asupra textului, structurând la nivelul jocului de măști, la nivelul așezării în pagină, 

la nivelul punctuației, precum și la nivelul discursului propriu-zis o suită de segmente ce 

țin de recuzita reprezentației scenice. Acestea se continuă și în structura intimă a textului, 

prin conturarea unor spații concrete, dar și metaforice, a unor alveole temporale, cu ajutorul 

didascaliilor, conturând, astfel, o geografie spațială și afectivă a lir ismului mazilescian. 

Fără să desconsiderăm traseul exegetic dezbătut în capitolul referitor la receptarea critică, 

am considerat mult mai necesară, pentru o astfel de analiză, raportarea la o bibliografie 
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teoretică preluată chiar din perimetrul semioticii teatrale. Lucrările de specialitate semnate 

de Patrice Pavis și Anne Ubersfeld au marcat fundamentul teoretic al dezbaterii propuse 

aici, la care am adăugat și o surprindere evolutivă, cronologică, a conceptului de 

teatralitate, în diversele sale accepțiuni, de-a lungul celei de-a doua jumătăți a secolului 

trecut. 

În cele din urmă, capitolul Poezia lui Virgil Mazilescu ca sfidare a criteriului 

generaționist vine să marcheze o altă dificultate taxonomică specifică unei abordări 

istorico-literare. Incompatibilitatea evidentă a esteticii mazilesciene cu premisele creatoare 

ale congenerilor săi potențează această problemă delicată a înțelegerii sale. Debutat în anul 

1968, Virgil Mazilescu devine un șaizecist lipsit de un șaizecism estetic, punerea operei 

sale în chingile unui exercițiu comparatist cu operele colegilor săi de deceniu arătându-și 

punctele slabe. Indiferent că vorbim de volumele de debut ale unor scriitori precum Nichita 

Stănescu ori Marin Sorescu, a căror apartenență la omogenitatea unei estetici șaizeciste a 

fost confirmată, indiferent că aducem în discuție fie și operele celor care au pus bazele 

grupului oniric românesc, specificitatea operei mazilesciene își găsește suficiente 

contraargumente care să probeze o incongruență stilistică, în cadrul unei astfel de alăturări. 

Faptul că nu ne-am raportat la criteriul generaționist ca la un principiu fundamental pentru 

a înțelege subtilitățile poeziei lui Virgil Mazilescu nu ne împiedică, în schimb, să vedem 

în analiza întreprinsă până în acest punct o lectură pertinentă aplicată acestei opere, o 

contextualizare necesară fie și pentru elimina eventualele derapaje interpretative. În 

consecință, în cadrul acestui capitol am realizat o dezbatere terminologică și evolutivă non-

exhaustivă a conceptului de generație literară, pentru a surprinde, în cele din urmă, 

incapacitatea de a atribui operei mazilesciene programul creator omogen al unei promoții 

literare precise, cât timp miza taxonomică nu are o raportare strict istorică. Totodată, în 

acest capitol am testat afilierea lui Virgil Mazilescu la o posibilă poetică/ estetică 

„antimodernă”, depărtându-ne de aplicabilitatea restrânsă a anumitor concepte utilizate, de 

altfel, în receptarea critică, cu scopul de a releva o posibilă grilă de catalogare a acestei 

opere pe cât de restrânse, pe atât de paradoxale.  Respingând structural afilierea la 

șaizecismul ori șaptezecismul poetic, am considerat că Virgil Mazilescu este un antimodern 

de inspirație trubadurescă, ce sfidează omogenitatea tiparelor generaționiste aplicate 

poeziei postbelice. Autorul versurilor din 1968 trasează, astfel, un arc peste timp, 

regăsindu-și descendenții de creație în baladescul medieval, ale cărui tipare, structuri și 

artificii le preia cu nonșalanța unui aparent suprarealist, sublimându-le în formele 

revoluționare ale unui discurs lucid și organizat pe principiile unei teatralități premeditate.  
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Dincolo de mizele exegetice ale acestei lucrări, Virgil Mazilescu este, într-adevăr, 

o anomalie generaționistă, a cărui bizarerie stilistică îl insolitează în cadrul eșantionului 

său istoric. În pofida acestui lucru (sau poate chiar grație acestui lucru), opera lui încă mai 

fascinează prin complexitatea, inteligența și poeticitatea sa aparte care, oricât de multe 

tipare analitice ar sfida, este, totuși, una dintre marile realizări ale literaturii românești 

postbelice. 
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