
POEZIA LUI .DANIEL TURCEA 

de Z. CARLUGEA 

Aparţinind deceniului care ne precede, Daniel Turcea (n. 
22 iulie 1945, Tg.-Jiu - 28 martie 1979, Bucureşti) este auto
rul unei mitologii lirice inconfundabile. Figura poeziei sale es
te circumscrisă cînd unui exotism estetizant, vehiculînd temele 
ideaţiei, cînd unui apolinism imnic, oracular, alături de o mis
tică transparentă a ideii de eliberare. Entropia (1970) şi Epifa
nia (1978), precum şi alte versuri rămase în manuscris şi date, 
acum, parţial la iveală sub titlul „Poeme de dragoste" (în pres
tigioasa colecţie „Hiperion" a Editurii Cartea Românească, 
1982); constituie tot ceea ce a scris în trecerea sa atît de meteo
rică prin această lume.Graba cu care i se reeditează opera răs-
punde unor cerinţe unanime, iar acest act de recuperare inte
grală e un reflex al bunei convingeri de a-l şti şi de a-l simţi 
în avangarda poeziei. 

Daniel Turcea nu face parte din familia tinerilor furioşi, 
prea legaţi de biografic şi contingent, el este mai degrabă un 
obstinat în rigorile euclidiene ale poeziei, ducînd lirismul în 
hieroglifa unui purism ontic, epifanie. Nu numai asianismul, în 
volute barochiste şi rococo, este propriu poeziei sale, ba chiar 
un europeism încărcat la extrem, în care metafora culturală du
ce o existenţă ancilară faţă de ideea poetică, de starea interioa
ră aacesteia, într-o eufonie stranie şi abia perceptibilă : 
„curgea o Europă în muzică / ploua / în Euclid grădină sub ste
le mari de crin / se depărtase ceata lui sir Gargantua ... / se ru
:şina delfina sub stîlpii în grimasă / desigur Dona Alba e n-ai 
să crezi, Toboso / ş-acum poeţii mauri se-aruncă-n tauri roşii V 
sub cer de har, naramzii / / şi cîmpuri de lalele, la Arles şi sta
fii / Atenieni pe Sena. Se dărîmase Tyr / şi matematici sacre 
se logodeau garoafe / La Giacometti Grecul lingă Guadalqivir / 
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Ne aduna Spinoza, pe Dumnezeu cu metru / varegi plecau, la
tinii ruseşte-n sfîntul Petru / cu vodci şi balalaice în locu-le şi 
baltici fi la veacul matematic flamand sfîrşit elin // (cursese o 
Europă în marmură pe cruce) / eram în Spaţiul Bach flo /ma
tematici Bosch" - poem invitînd la „raiurile cheflii" şi sfîr
şind apoftegmatic, sub obsesia unei coerciţii mecaniciste : 
„n-am ieşit dinlăuntrul Maşinii / de-atîta plăcere Maşina ne 
crede". 

Memoria încărcată a poetului percepe lumea ca o dispune
re aleatorie de obiecte, de o dezordine frapantă, dincolo de li
mite cronologice, care la prima vedere nu comutează nici un 
simbol sau sens. Dominată, astfel, de spiritul acestei entropii 
estetice, existenţa, se înţelege, e de la sine încifrată, enigmati
că, hermetică. Aceasta e ceea ce poetul numeşte Tara Sin, un 
relief de miresme orientale, în care ninge cu hieroglife şi ideo
grame, „topind evantaie şi multe camelii". Dar în acest regis
tru criptografic multicolor, care pune alături date ale culturii 
şi spiritualităţii europene (îndeosebi eli"neşti) cu identităţi su
gestl.ve de Etrem Orient (pagode, samurai), toate într-un decor 
statuar de sclipiri asiatice, harul poetic e de natură să confere 
simboluri şi sensuri infinite acestei dezordini aparente. Tam 
Sin (despre Tao, despre Te) e metafora Marelui Tot, a Unităţii 
cosmice şi, pentru a-i revela identitatea imuabilă, poetul re
curge la citate din înţelepciunea lui Lao Ţe (Tao stă singur şi 
nu cunoaşb"' schimb3rea". „Umblă-n cerc şi nu cunoaşte nesi
guranţa", „Poţi să-l închipui cu mama lumii" etc.) şi leagă ast
fel date ale vechii spiritualităţi chineze cu credinţa, de peste 
Mimalaya, în Nirvana ! Alteori fantezia evocă o ideatică gră
dină japoneză şi silueta Fugyiamei pierdută în ceţuri (Prin gră
dina .iaponeză). 

Inserţie plenară de har divinatoriu, poezia intră în verti
jul acelei muzici a ideii, de o alienată ideaţie. Entropia sugerea'" 
ză tocmai acest spaţiu aglomerat de obiecte (a căror dispunere 
în context scapă logicii obişnuite), spaţiu luat în primire cu o 
infinită fervoare nominalistă. Ca un magnet puternic, harul po
etului trece pe sub această pilitură nominală, de bazar oriental, 
şi dispune întreaga materie după liniile de forţă ale unei filo
sofii, în care se adună metafore şi simboluri de pretutindeni, 
îndeosebi elineşti. 

A fok11s.i cuvinte pentru a reve1a la acţiunea Marrielui P'l'in
cipiu este inoperant : „înseamnă a nu vorbi despre El, ci des
pre contrariul lui / cuvintele sunt văi sunt circuri sunt zaruri". 
Cuvintele nu pot tălmăci o realitate în sine. Principiul distri-
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bute obiectele lumii după semnul proporţiei („ded al muzicil. J 
din antiichi1taitea aerului"), lumea e percepută ca o geometlI'ie 
simbolică de figuri euclidiene : „segmente şi trapeze, conuri şi 
plane de aer". 1n sîngele ei mineral „respiră şi doarme un 
prinţ" (Linia dreaptă). Este celebrată Împărăţia Eternă a Spa
ţiului pe care o intuise Platon („atît de par / încît nu e locuit. 
Obiecte de gol, absenţă / Ireal, dintr-o voinţă _a punţii dansînd 
la nesfîrşit" - Şansa inefabilă a renaşterii florentine, I). Da
niel Turcea întemeiază o geometrie a spaţiului, a cărui simul
taneitate absoarbe ideea de timp. O lume ideală, în care să fie 
abolită teroarea timpului şi spaţiului („cînd timpul aglomerea
ză / aglomerează spaţii şi spaţiile sugrumă ... "), pare a fi ţinta 
reveriilor poetice. Tot ceea ce este reversibil terorizează, de a
ceea lumea invocată e una a sublimului nereeditabil, o lume a 
perfecţiunii în gra·ţia ei statuară, de inoxidabile poleiri orienta
le. Poetul are viziunea unui peisaj cosmic, cutreierat de o ploa
iee de „alge solare". Sub acest spectru cosmic rarefiat, spiritul· 
tinde să ordoneze galaxia şi să reinstaureze eterna muzică a 
sferelor abia perceptibilă. Este gestul suprem, dincolo de u 
transcendenţă de nunaţă cosmică, pe care îl face poezia lui Da
niel Turcea, atît de angajată în programul ei de sublimări idea
tice : „era latura 7 un ax o polară / între sudic vanadiu şi Îni 
tîlnirea solară ( ... ) / ierarhii de static avînd vraja luminii" / o 
viaţă hipnotică şi hipnotizînd / ca astfel obiecte să se apropie:/. 
prăbuşiri colosale de culoare-n culoare / ordonînd galaxia per
mutînd-o compun / din halucinante mişcări mişcări ce apun / 
în largi hetaire invazii de ionii / o muzică încă nebătuită / pe 
care nici lucrurile ce o au n-o aud / ieşind la iveală din spumă 
şi nud" (Dezastre, I). 

Pe „Puntea Nesfîrşită" trec ciclurile vieţii şi ale morţii, noi 
sîntem „pelerini / spre carbon / spre cenuşa, cămaşa cenuşii / 
ca dovadă c-a ars Dumnezeu". Revine obsesiv imaginea cubu
lui: „cuburi locuite locuind în cuburi" (Ibidem). Cuburile nasc 
la infinit unele din altele, mişcarea lor e joc stereotip, iar jo
cul („care are ca şi apa legi proprii") raţiunea universului de a 
fi în echilibru. Iată în Hypnoza metafora vieţii surprinsă atît de 
sugestiv : „jocul / jocul cu cuburile / Dumnezeule, de unde în
cepusem / nu ştiu / vasul e Verde, marinarii Albaştri / şi-n 
calea maşinilor e Indigo // sînt ani mulţi, prea mulţi, rococo" 
(s.n.). Sau o decantare mai apăsată pe aceeaşi temă, de o eufo-, 
nie intrinsecă : „jocul lumilor e simplu / poţi să-l afli, poţi să-l 
crezi / numai Cale, numai Cale / şi voi zice / ireale/ toate / 
fiindcă-s nefireşti" (xxx). Viziunea existenţială a jocului de cu-
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buri dezvoltă lanţul mitogramelor de preferinţă euclidiene. 
Realitatea - „darul nostru şi al aerului" - tot cee ce există 
se află sub tecr'o1a1rea şi captiviiiaJtea sipi1rilbu1lu1i geometiriic. Lumea 
e o sumă de forme şi figuri, totul se întîmplă sub regimul for
mei, adică sub spiritul geometriei : „toate plutiră cîte se-ntîm
plară ş-or să se-ntîmple-n neclintit deşert // Un Euclid deasu
pra Ţării Yemen / Cu fost de geometrii a tot exacte ... ", Forme
le, oam,enii, rodiile „poa;rtă măce1ur.i", nu sînt veşnice, veşnic 
e numai spiritul geometric al Sinelui, care duce numerele şi 
seriile mai departe, cu aceeaşi rigoare şi supleţe. Geometriile 
au muchii de mătase, fiind supuse unor „lungi măceluri - dan
suri în ireal serai". Poezia ia forma unor ideograme şi mito
grame de factură rococo în hermetismul ei ideatic : „Cu geo
metria lină a Statului Mohab / Dezvăluită-n iulii prin însuşi 
cubul Ab / Dul / Moscheea casei El Irhal" // e-atîta credeţi, 
vă conjur, rigoare / în jocul geometric dar nociv / de simplu şi 
de suplu şi tradus / prin nacele plutind peste nacele l plutind 
în sine către sine în // Există doar ceea ce nu există / Dar nu 
se poate, credeţi, afirma / Un Euclid e-n aer peste Yemen / 
şi-n geomeibrii cu muchii de mătase / In2xfr;tentie, tot, se-va-n-.! 
tîmpla ( ... } / şi nu există decît ce există / Dar nu se poate, cre
deţi, firma ... " (Abdul sau elogiul lui Parmenide, III). 

Rigoarea spiritului poetic din Entropia tinde spre conceptu
alizare, poetul trage cu ochiul spre apolinismul filosofiei eline, 
făcînd joncţiunea cu speculativ-ideatice concepte asianice : „Or
ganizaţia Secretă a Ideii I conspiră-n Galaxie, domnii mei li 
căci altfel, ca-n Timaios, I nu ar mai fi egale / secundele arith
mos ideon / şi-n transe şanse s-ar deschide / şi cum am ninge. 
în Nirvane / prin punctele apeyron" (Secundele).. A exista e 
un Miracol, ne spune poetul, care se manifestă cu „fast" şi „so
lemnitate", menite a atenua complexele coerciţiei în concret şi 
a transcede spiritul spre pacea şi armonia Ideii (Miracol). Fie
care obiect al lumii reificate este „o magică formulă", totul „s-a 
întîmplat într-o hieroglifă". Atunci are loc o ruptură în cerc, 
o dislocare de cuburi, o intruziunP în poezie a unor fiinţe gro
teşti şi agresive care exercită teroarea mor-ţii. Marea Insectă 

sau dulăul acelei Organizaţii Secrete a Ideii „roade geometria 
de carnea unei drepte". În „repetata vale" a plîngerii „se aud 
fălci şi mandibule". Poezia sugere2ză astfel că unica absolvire 
o constituie şanşa spiritului, adevărata „ren::iştere florentină", 

adică eternă. O salamandră cu memorie feroce, o caracatiţă, un 
Cameleon neîmblînzit, o sepie completează bestiariul poetic al 
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„Entropiei", dezvoltînd o filosofie a spaimei, m maniera unei 
obsesii şi angoase teribile, punînd sub această emblemă spiri
tul poeziei, care încearcă efortul suprem de a se sustrage ori
cărei terori, oricărei coerciţii sau determinări, prin oficiere im
nică, oraculară. Uneori poezia se opreşte la o împăcare de sine, 
capabilă să-l elibereze de tot felul de insecurită-ţi, complexe, 
ang01ase. 

Concepţia filosofică a poeziei lui Daniel Turcea poate fi, 
acum, rezumată în cîteva propoziţii fundamentale. Lumea e o 
aglomerare de obiecte, o dispunere entropică. Intervenţia crea
toare a artistului dă un sens şi un înţeles acestei entropii. Exis
tenţa cosmică e un joc de cuburi. Marea Insectă (spiritul male
fic) produce dislocarea acestora. Sînt evocate imaginile statua
rului („ierarhii de static"), dar marea şansă a absolvirii e în 
spirit. Poetul, fire crispată, dorind să iasă de sub teroarea de
terminărilor şi coerciţiilor de tot felul, tinde spre simbolurile 
transcendenţei („cu îngeri matematici serafice caleşti"). Trupul 
şi sufletul se mistuie reciproc, cu gravitatea unui mit de luci
dităţi extreme : „părăsiţi-vă trupul. El arde şi digeră sufletul/ 
părăsiţi-vă sufletul. EI arde şi mistuie trupul / în fiecare din 
noi sunt Aceste 2 fiinţe făiră mp". (Mitul oglinzii). To.t ce exis
tă se supune „dezastrelor" şi „măcelurilor". Poetul trece peste 
condiţia existenţei ca atare cu acele „fasturi" şi „~olemnităţi", 

menite a obnubila şi a atenua gravitatea morţii. 
Un lirism de rigori algebro-geometrice încearcă să ia în 

primire etarea entropică a acestui spaţiu poetic (o geografie ma
gică a ŢăT'ii S:n, a ŢărU Yemen, a Cîmpi•ei Grndek etc.). Aceas
tă mitologie îşi ancorează conceptele într-un Orient atemporal, 
de luciri barochiste şi rococo, punînd în decantare sarabanda 
obiectelor multicolore şi a transfigurărilor onirice, adică acele 
clinchete de hipnoză orientală. Textele sînt, în transcrierea a
cestui hermentism rococo, documenrte ale unui idiom poetic a
parte, născătoir de mitolo~ie şi deci de înaltă Poeziie. 

Cîteva cuvinte şi despre spiritul speculativ-matematic al 
poetului, care pune funcţia algebrică şi figura geometrică să 

interpreteze/metaforizeze/simbolizeze, şi poezia cl~vine atunci o 
ecuaţie interpretabilă. Motoul la Splendorile Cameleonului e o 
funcţie algebrică (poetul îşi declară undeva o vocaţie „de alge
bru", vis-a-vis de ce.a „de mogul"), alteori elemente de tecrria 
numerelor sînt puse pe rol poetic. Cele două motouri care des-
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chid volumul sînt destul de edificatoare. Unul din Bhagavad 
Gita evocă străvechea credinţă indkă a matempsihozei, iar al
tul reproduce însăşi formula entropiei de Boltzmann : H = 
K.In.W. O s·imb:oză.intelI'esaintă înitil"e poetica m:itlllluii şi rigoocea 
geometriei, semn heraldic al Entropiei lui Daniel Turcea. 

Cu Epifania (1978) mitologia poetică suferă unele restruc
turări evidente, scuturîndu-se de orice semne de cultură (care 
nici în „Entropia" nu erau autarice) şi convertind conceptele 
într-o stare de ideaţie aproape mistică. Domeniul „Entropiei" 
era, în linii mari, un Orient cromatic atemporal, în care predo
minau conotaţiile nominale (denominaţiile). Daniel Turcea scoa
te poezia de sub tirania barocului şi rococoului (bazar oriental 
de fast sdi:pi1tolI') în ca.re ideiJe şi oonceiptele se miiş:cau cu oa
recare greutate, făcînd de astă dată concesii verbului. Concep
tele sînt diluate cu grijă în fluiditatea lirismului, pretutindeni 
reţin şi discret, lăsînd să se întrevadă o mare luciditate într-un 
mit crepuscular. Spiritul poetului se îndreaptă spre mitul bi
blic, descoperind acolo conceptele de bază ale noii sale viziuni 
poetice (Logosul, Taina, Avataru]. Iubirea, înţelepciunea, Bu-
11ătatea, Blîndeţea„.). 

Geometria sau căutarea drumului, subintitulată „eseu", re
ia imaginea geometrică a spaţiului cosmic din „Entropia" în
cr-o mai articulată teoretizare (convingere) poetică. O astfel de 
poezie devine ontologie speculativă şi în aceeaşi măsură cosmo
gonie poetică. Imaginarul plonjează pînă la „erele" Universu
lui imemorial, celebrînd impulsul iniţial (primum movens), su
rupairea punctului {„căde.re1a simul1t.a.nă .a 1-miveri~a.ilui / în punct 
şi a prnn:ctulu;i I în univers"). P1-·ni:::tul r.eglează echHibm1l gene
ral, fiind întrepătrunderea tuturor formelor. Obsesie a crista
lelor şi a muzicii (idei de altfel şi ale „Entropiei"), geometri~ 
este un atavism („atavismul muzicii şi al cristalelor") într-o 
permanentă stare entropică : „Geometria este haosul care tinde 
spre axiome / incertul care tinde spre Incontrolabil". Axiomele 
sînt înclinări, secţiuni, nuanţe şi faţete „ale unei singure axio
me care e Mona Monadum I de neformulat". În această viziu
ne, poetul celebrează „fragmentul" şi „înclinarea", adică mă
reţia Triunghiului care e fecund, esenţa de altfel a Întreitei 
Monade. Unghiul care se închide devine cerc, care, ca şi sf.era; 
sînt cazuri particulare, necontradictorii, nule, tocmai pentru că, 
fiind statuia.re, nu sînt fc.cunf1'2. La b"'7Ja geomettri!(O'i stă t:I''.un
ghiul, la baza triunghiului contradicţia, iar contradicţia înseam
nă fecunditatea geometriei, mişcarea cosmică a formelor, ciclu-

439 



rilor, devenirilor. În centrui acestei fotosfere unică cu sine se 
află Irisul fecund („Incandescenţă / Poartă / spre lumină, deci I 
singurul loc care nu poate fi locuit...". Lumea se petrece / se 
întîmplă „aproape nefiresc / seara / în plin •deşert" (Ev). Meca
nismul se apără în sine, fără a se lăsa descifrat, citit, înţeles: 
Lumea e o multitudine de semne, reunificate, o sumă finită de, 
„litere" ale Cărţii presărate de supremul Logos. Peste semne 
trece raza, care face ca lumea să fie o permanentă decantare a 
cristalelor şi a muzicii. Viaţa este astfel o reflectare a razei iz
vorîtă din Irisul fecund, incandescent al Lumii. Ea îşi deschide 
existenţa în unghiul de incidenţă pe care această rază îl face 
„în plin deşert" (metafora deşertului e mai generală în Epifa
nia). 

După ce a pus marele templu cosmic în cristalele şi muzi
ca geometriei, care rămîne identică cu sine, Daniel Turcea for
ţează prima „treaptă" - ciclul Grădini (carea e o cîntare a 
treptelor). „Floarea" traduce un sentiment de mare gingăşie şi 
infinită fragilitate, ea devine simbol al vieţii în marea meta
foră-cadru a Grădinii, pretutindeni poezia întreţine un panteism 
în cea mai ortodoxistă literă a alfabetului mistic : „în grădina/ 
cu flori de iasmin / seara, înaintea splendorii / încerca să-i în
veţe / felul de a fi al picăturii de apă / / bucură-te floare, căci 
te-a văzut Dumnezeu în rugăciune / pe cînd nu erai / de la-n-1 
ceput" (Pentru a picta un peisa}). In aerul tare al grădinii totul 
se întîmplă asemenea mitului biblic. Totul este o atingere de 
versete, astfel ia naştere cinul graţios şi fragil al grădinii. Con
stantă, obsesia Logosului creaţionist insuflă un sentimnet tonic 
de solidaritate cu spiritul absolut ce guvernează Mona Mona
dum. Tot ce atingi e din cuvinte repetă poetul de-a lungul în
tregului volum. 

Următoarea „treaptă" dezvăluie seraficele Privelşti în 
transparenţa luminozităţii extatice („vie Lumină / venind, pe 
cale"). Constelări ale Nourului de litere, identită"ţile „privelişti
lor" sînt creaţii ale Logosului, deci cuvinte, de aceea ideea con
stantă a :m:itologiei de acum e că „tot ce atingi e di1n cuvinte" 
(Priveliştea înserării). Poezia cultivă o atmosferă generală de 
uimire şi taină, cu alte cuvinte o intrare în rezonan-ţă prin îm
păcare, iubire, pcce, cu pulsul mai abscons al firii : „domină 
taină / în vicleim" ; „în miiezul focului / S-<a ascuns apa / 
ca-ntr-un măslin" ; „uşor / peste ape / ca la-nceput" ; „domi
nă, domină / uimire a clipei" (Deasupra rîului, IV, V, VI). 

Ars e „treapta" contemplării muzicii şi armoniei, instaura
tă de Logosul atotcreator, evocînd un univers perfect în face-
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rea şi des-facerea/sa. Lumea e astfel o operă terminată, un 
„vechi / sul / strîns" (Cunoaştere ordonată în jurul unui soare 
magnetic, în miraculoasa ei transparenţă ( Atîţ de transparentă). 
Inţelepciunea lumii e papirusul care a ars şi a cărui taină a ră
mas gloria eternităţii (Vina, III). 

Frumuseţe şi eroare reia tema vieţii ca miracol şi a morţii 
ca lege a sublimului care e rug purificator (Despre sublim). 
Poetul înalţă o memorabilă imprecaţie Cuvîntului, în id~ea 
asumării absolutului care îi scapă sau care îşi întîrzie revela
ţia (Din litere). El ni se .arriată acum ma~ îndu1:x:1rd, d':ir 
spiritul transcede sentimentul thanatic, sublimarea, purificarea 
prin ardere a însuşi ceremonialul suprem împotriva morţii : 
„iridieaţi-vă a~deri /Văzduhuri" (Athanatos). 

Penultimul ciclu, Poeme de dragoste, ar:e ca moto un cit<.1t 
din Simeon Metafrastul („să ne îmbătăm de beţia trezviei") şi 
celebr:ează clipa ca bucrnriie a vieţii. Dani1el Turcea nu este 
un poet erotic, nu cîntă aici erosul. în accepţie strictă. Blîn
deţea, bunătatea, iubirea, sînt atitudini mai generale. Obose(l
la existenţială din ciclul anterior este atenuată prin conştiinţa 
eliberării : „viaţa-mi / puţină / trupul I îngîndurat" (Racla de 
lumină). Cuvîntul taină a devenit astfel un laitmotiv şi poetul 
exorcizează o împăcare de sine vecină cu o eliberare mistică 
(Aproap?, Tu, Tăcere, plimbarea pe lac). „Blîndeţea", „bună
tatea" protejează Spiritul, violenţa şi răutatea îl alungă sau 
pun obstacole, diminuînd strălucirea Luminii : „rog acel grai 
care a rostit Cuvîntul / ca Soarele să ne răsară-n sînge / rog/ 
acel gr2i". Iubirea („uşă a tainelor / lin liman") e rugul ce ră
mîne aprins : „e viată vieţii I şi a morţii moarte / mereu, ca 
o blîndeţe răsărind" (Iubire, lmpărăteasă). 

Ciclul Epifania {„treapta" supremă) pune într-o ecuaţie 
spirituală o poetică a tainei, dînd naştere unui prelung ecou 
ontologic. Poetul se îndrPaptă, de astă dată, spre cosmosul 
„pleoapelor" si al „lacrimei" în care „numai taina rosteşte cu
vintele / vieţii / fără hotar" (Dar). Deseori versul intră în re
zo:ianţă cu litania şi cu gusturile unui bocet cît mai sărac în 
cuvinte. Poetul surprinde clipa epifanică, notînd laconie asupra 
trc:nsparenţei cerafice a luminii : „Cerul I e o pas§re I în 
Dumnezeu" (Zbor). Apa (lumea), Duhul (Sinele metamorfotic) 
şi Cuvîntul (Logosul initial) constituie triada, marea piramidă 
cu trei feţe a acestei mitologii poetice, cu vîrful într-un vizi-
onarism mistic : „apă / şi duh / / sînge / şi apă / / cuvînt / şi 

viaţă / / Cuvînt / / văz - duh" (Epifania, II). Logosul e rea-
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iitatea supremă, izvorul creaţionist. B.eificările conţin in eie 
însele acel împrumut de energie divină, fiind reflectări în i
postaze multiple ale sinelui creaţionist, duh şi logos în ace
laşi timp Logos, Izvorul, I). Poetul crede în epifania prin cu
vinte, în i~umina~a sp'.1~i1tulU!i abscons. Condiţia serenităţi.i şi 
împăcării de sine e jertfa, motiv obsedant în poezia lui Daniel 
Turcea Jertfa împăcării). 

Impăcarea de sine nu poate fi decît jertfă, iar clipa epi
fanică est emblema înţelepciunii de a te surprinde că participi 
la acest miracol divin care este viaţa. Viaţa e vină prefăcută 
în lumină, iar epifania, iluminarea supremă îl determină pe po
et să nu se îngrozească de veşmintele albe ale morţii, care îi 
apare acum „ca o-nţelegere, ca o blîndeţe". Cu mare înfiorare 
ontologică revin obsedant temele Nunţii, ale Aproapelui. Logo
sul rămîne supremul Mîngîietor, mitogramă răspîndită de alt
fel prin ciclurile cărţii (Povestiri, Epifania). 

In Entropia spectacolul lumii era mai mult exterior, ac
centul cădea pe alaiurile unui orient atemporal, ale căpui vir
tuţi erau geometria şi culoarea. Epifania e o mitologie care 
creşte oorucentr(ic dinlăunt['lll. în afară. goezia devine acum sta
re poetică a conştiinţei care caută să se salveze. Poezia se 
denominalizează, devine verb. Un verb care face să vibreze în
tr-o mare orchestraţie ontologică cele mai intime coarde ale 
spiritului. Tema mai frecventă e moartea, şi toată reţeaua 
mitogramelor, toate obsesiile încearcă să circumscrie o mitolo
gie a salvării. Epifania prin cuvinte - exorcizare ignică 
pare să fie unica salvare. Poetul inventează o şansă şi mitul 
eliberării se naşte odată cu credinţa că Lumina spiritului e e
ternă. Logosul îşi apără Sinele care nu se lasă întrevăzut. El 
supraveghează de dincolo de lucruri Lumina, adică Logosul în 
decantările metamorfozelor sale. Împăcarea, înseninarea în
seamnă blîndeţe şi bunătate, pentru că iluminarea s-a produs 
Ea vorbeşte deisp~e un adevăr unic şi etern, pentiru ca:re conş
tiinţa devine o operaţie inoperantă. Extazul (Extaz) aduce o 
împăcare supremă a eului vi!ScolH de term~i exi1stenţia1e (Jertfa 
împăcării). 

Poetica tainei sfîrşeşte cu celebrarea extazului în Lumina 
preacurată a Logosului, cu conştiinţa că aparţine acestui Mi
racol : „Lumină mai presus de strălucire, preacurată / şi spui / 
fii asemenea mie / / Lumină, în lumină, în Lumină / / şi spui / 
fii asemenea Mie ? / „cu mina mea îţi voi acoperi faţa / şi 
aşa voi trece. În adiere / căci nu poate om să mă vadă ' şi să 
fie viu" / o, înviere" (Povestiri, IV). 
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In finalul volumului (Povestiri, I-IV), poetul strecoară 
foarte discret elemente biografice, în stare să evoce impresia 
de captivitate şi zbucium excesiv. Spitalele, suferinţele îndu
rate, vizita tinerei fete, coridoarele şi diagnosticul înfiorător 
(„ştiam că mă vor găsi vinovat / ştiu / sînt lucruri / fără nu
me, vîscoase / semne / şi cum se ascund"), groaza de clipa su
premă („am văzut frica nevrînd să se vindece / am văzut tea
ma ce-ngraşă / amară izbîndă, Oraşe"), în sfîrşit, obsesia unui 
tirmp oonsumat („şi nu mai e:na .timp"), a~ături de conştiinţa 
revelării potenţiale a Miracolului, Mîngîietorului şi de invoca
rea extatică a Luminii - iată ultimele forme de relief dezo
lant ale mitologiei poetice, care se încheie cu o multiplă ima
gine a rugului aprins în 1111oaiptea oe 1se lasă. (Certarea nopţii). 




