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Explicaţia dominantă a mutaţiilor survenite 
în pictura italiană începînd cu anii 1300 – în orice 
caz, explicaţia dominantă în aria și epoca de formare 
intelectuală a lui Gheorghe Crăciun – era aceea a unei 
progresive subversiuni a geometriei spirituale de tip 
bizantin. Subversiune operată prin acumularea, pornind 
de la detalii înspre ansamblul compoziţiei, de la marginile 
ornamentale spre centrul de iradiere teologică, a unei 
știinţe tot mai precise a „realităţii materiale”.

Eticheta ideologică lipită procesului astfel descris 
era aceea a progresului unidirecţional al laicizării. Se 
presupunea că, într-o continuitate anti-spiritual(ist)ă 
secretă, artiștii ar fi etalat tehnologii mimetice din ce în 
ce mai perfecţionate pentru a exalta, în defavoarea unui 
manipulativ cult medieval al misterului sacru, un etos al 
raţionalităţii empirice.

Istoricii culturii și artelor au au desfăcut, însă, cel 
puțin pentru acea parte a publicului care se încrede 
în cunoscători, acest ambalaj ideologic. Este evident 
astăzi anacronismul de a pune pe seama celor pe care 
îi considerăm pionierii orimaeștriRenașterii agenda 
politică aunor secolelor ulterioare. Tot astfel cum 

evoluția modalităților de reprezenzentare, progresul 
în redarea cît mai precisă a experienței perceptuale 
(evident, în primul rînd vizuale, dar cu consecințe și 
asupra celorlalte domenii de simț) nu mai poate fi văzut 
ca o critică raționalistă a inocenței hieratice exprimate, 
la originea a ceea ce ne-am obișnuit să împachetăm 
conceptual ca „Renaștere”, de primitivii italieni.

În România epocii în care s-a format intelectual 
Gheorghe Crăciun, punctul de pornire, condiţia pristină 
echivalentă celei de la care porneau în aventura lor acești 
„primitivii”, nu era, desigur, exprimabil în vocabularul 
teologiei creștine. Dar reprezenta ceea ce am putea numi 
„echivalentul funcţional” al acesteia, așa cum unele școli 
de gîndire socială au căutat în arii culturale non-vestice 
echivalente funcţionale ale eticii protestante teoretizate 
de Max Weber ca spirit al capitalismului. Echivalentul 
funcțional poate fi, în cazul nostru, gîndit ca o metafizică 
a Prezenţei, așa cum o formula poezia anilor 1960. Tipul 
de modernism liric afirmat atunci distila energia și 
entuziasmul unui nou început (cînd iluzia Dezgheţului 
atinsese un maximum de intensitate). Nu angaja în nici 
un fel o polemică morală directă cu ideologia oficială, 

Gheorghe Crăciun, Neuro-Somatic Realism, and the Visual Adventure of the Renaissance 

The paper draws a parallel between the advances in perceptual illusionism in Renaissance painting and the evolution 
of the techniques of rendering the primordial contact with the world in the post-WWII Romanian literature. The two 
lines of artistic evolution have in common the paradox of expressing a pristine experience, religious in the first case, secular 
in the second, with ever-growing mimetic precision. The focus is on the Romanian experience and, while discerning the 
conceptual imbroglio that presided over the emergence of a poetry of onthological exuberance in the 1960s, the analysis 
concentrates on the culmination of the process of representing it through an accurate neuro-somatic realism, in the work 
of Gheorghe Crăciun, a major author and theoretician representative of the so-called Generation of the 1980s. 

Keywords: Realism – neural – somatic –mimesis – body poetics - Renaissance 



47

dar reușea să „emane” un etos alternativ, al poeziei ca 
limbaj pur, originar.Ţinînd oarecum de ceea ce regimul 
adjectivului distinge ca superlativ absolut (foarte, extrem 
de, total), care transcende/sfidează însăși posibilitatea 
ierarhizării și măsurării, posibilitate în care se întemeiază 
superlativul relativ (cel mai).

Poezia era înţeleasă ca limbaj al întîlnirii primare 
(în sensul evocat deja de originară și pură, de „pristină”), 
cu lumea. Creaţia lui Nichita Stănescu exprima (sau: 
era resimţită ca exprimînd) în modul cel mai pregnant 
(deci, avînd cea mai mare iradiere publică) tocmai 
această condiţie a limbajului și a cunoașterii. O asemenea 
întîlnire originară cu lumea putea fi legitimată în diferite 
moduri în epocă. Ea iradia energia autentică a unei 
experienţe esenţiale și fondatoare, putînd fi considerată 
ca o celebrare, fie și indirectă, a noului început clamat de 
comunismul „cu faţă umană”. Altfel spus, expresia în sine, 
autoreferenţială, a entuziasmului, a exultării, aparent 
lipsită de conţinut noţional – un fel de distilare ultimă, 
alchimică, a optimismului dogmatic – le era suficientă 
diriguitorilor culturali, le dădea sentimentul că și-o pot 
apropria fără probleme.

Pe de altă parte, poezia pură se justifica printr-o 
relaţie privilegiată cu procesul de continuă cunoaștere 
și auto-cunoaștere a Omului, pe care ideologiaoficială 
pretindea că se bazează marxism-leninismul. Subiectul 
pur aflat într-o confruntare primordială cu lumea 
exterioară nu mai era acuzat ca evazionist, ca anistoric 
și mistic, ci era văzut ca redînd acea experienţă a 
universalităţii abstracte a percepţiei din procesele de 
cunoaștere știinţifică. O asemenea perspectivă fusese 
deschisă de complexa întreprindere a lui Tudor Arghezi 
din Cîntare Omului, o apologie general-umanistă a 
Cunoașterii, imediat-celebrată la rîndul ei ca primă 
realizare majoră a noii culturi socialiste.De aici se putea 
aluneca treptat spre gîndirea lui Lucian Blaga, care lega 
în mod esenţial poezia de procesul generic al cunoașterii.

De altfel, importanţa strategică a gîndirii lui Blaga 
în epoca „redescoperirii lirismului” se leagă în mod 
esenţial și de ambiguitatea, neintenţionată, dar evidentă, 
a opoziţiei sale „cunoaștere paradisiacă” vs. „cunoaștere 
luciferică”. Simbolistica paradiziacul este rezervată unei 
gîndiri, e adevărat, presupuse ca senină în coerenţa 
distincţiilor sale, dar care acceptă de la bun început 
exterioritatea obiectului. Or, într-un sens diferit de cel 
psihologic, utilizat de Blaga, paradiziacul ar fi presupus 
o condiţie originară, supralapsariană (de dinainte de 
Cădere), care poate fi (și, ca atare, a fost, adeseori) 
tradusă filozofic tocmai prin non-existenţa sau în orice 
caz indeterminarea diviziunii subiect-obiect. Deci, 
un tip de intimitate foarte apropiat de ceea ce Blaga 
înţelege prin „luciferic”, o formă de cunoaștere care nu 
și-ar propune să rezolve „misterul”, ci să-l integreze, să-l 
conceptualizeze. 

Așadar, cu puţină imaginaţie, în prima fază a 
Dezgheţului se putea defila sub flamura, aparent 

compatibilă cu versiunea ideologică oficială asupra 
progresului istoric, a unei revolte cognitive „luciferice”, 
cînd de fapt în acest fel se exaltau forme de gîndire pre- 
sau paraștiinţifice.

Dar ceea ce interesează aici este emergenţa unui 
echivalent poetic secular al teologiei renascentiste 
exprimate în forme predilect vizuale a Prezenţei. Desigur, 
problematizarea („plenitudinea problematizării”, cum 
ar fi spus Blaga) condiţiei originare a cunoașterii era 
ambiguă.Ea putea presupune și revelaţia unei rupturi, 
a unei diviziuni catastrofice între Obiect și Subiect 
– criză exhibată și în poezia lui Blaga (e.g. „Paradis în 
destrămare”) sau a lui Ion Barbu,și de asemenea centrală 
în creaţia unora dintre poeţii europeni cruciali ai 
momentului 1900, așa cum este Trakl, a cărui operă era 
transformată în vîrf de lance de grupul tacit-subversiv 
din jurul revistei Steaua (A.E. Baconsky, Petre Stoica). 
Criza subiect-obiect eravizitată ocazional și de Nichita 
Stănescu. Dar acceptarea publică a pesimismului liric 
eracondiționată și contrabalansată de expresiaunui 
iradiantoptimism ontologic, de o exultare aurorală, 
originară. Indeterminarea „productivă” a frontierei 
subiect-obiect era resimţită ca sinonimă cu experienţa 
plenitudinii – i.e. ca fuziune între cunoașterea 
intelectual-abstractă și cea empatic-afectivă, ca însumare 
„organică” a facultăţilor cognitive.

În acest orizont de reprezentare simbolică a 
cunoaşterii, ca experienţă existenţială, exemplară, 
generică, se plasează încă de la început şi Gheorghe 
Crăciun. Încă de la început însemnînd aici: odată cu 
Mecanica fluidului, primul său volum construit și propus 
spre publicare, la începutul anilor 1980, dar tipărit 
efectiv, într-o formă auto-comentată (altfel spus, cu 
inserturi de jurnal din perioada scrierii textelor, adică 
aproximativ 1977-1978) abia în 2002.

Să urmărim sistemul de referinţă pe care l-am stabilit 
de la bun început drept călăuză a demersului nostru, și 
să ne întoarcem la momentul în care pictorii Renașterii 
lărgesc continuu baza experienţei lor de reprezentare 
mimetică a percepţiei, a „naturii” ori a universului 
obiectual, păstrînd însă, nu doar cu prudenţă, ci, după 
toate indiciile, cu devotament, idealul simfoniei dintre 
concepte şi simţuri. În mod analog, textele lui Gheorghe 
Crăciun introduc progresiv, într-o forma mentis 
modelată de experienţa cognitivă aurorală și auratică 
(descrisă, de exemplu, minuţios în monografia dedicată 
de Ion Pop operei lui Nichita Stănescu) o amplă reţea a 
pregnanţei perceptuale. Altfel spus, condiţia Prezenţei, 
exaltată inițial într-un limbaj al metaforei și simbolului, 
este acum explorată cu ustensilele unui realism neural și 
somatic.

Pentru a nu face sarcina acestei comparații să pară 
mai simplă și mai puțin riscată decît este în realitate, să 
spunem că prozatorul nostru exprimă o viziune asupra 
Renașterii involuntar influenţat de corectitudinea 
ideologică, așa cum era ea codificată în sintezafoarte 
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populară a academicianului Andrei Oţetea: o Renaștere 
fundamental laică și „materialistă” opusă pe toate 
planurile ascezei creștine:

„Față de trup civilizația noastră europeană a 
manifestat în mod fatal două atitudini extreme. Grecia 
antică și, mai tîrziu, Renașterea glorifică trupul nostru 
exterior, frumusețea făpturii umane, armonia sa fizică. 
Evul Mediu și în general creștinismul impun disprețul 
față de corporalitate, molestarea cărnii prin supliciu 
purificator, rușinea față de precaritățile vieții” (Mecanica 
fluidului. Culegere de lecţii introductive, cu exemple, 
definiţii, întrebări şi 36 de figuri incluse în text, ed. a II-a, 
îngrijită de Carmen Mușat și Oana Crăciun, București: 
Cartea Românească, 2014, p. 135).

Foarte tînărul Gheorghe Crăciun acceptă această 
polarizare-standard ca plauzibilă, dar, în același timp, 
condus de instinctul autenticității, își impune să o 
evite. Atît idealizarea corpului „exterior”, anatomic, 
cît și discursul pretins spiritual al urii față de trupîi par 
egal de neverosimile, de suspecte, după cum rezultă din 
următoarele interogații retorice:

„Dar trupul interior? El să nu existe? Și nu 
e vorba aici despre stricta anatomie a sistemelor, 
organelor și ţesuturilor, ci despre raporturile noastre cu 
interioritatea, cu fiziologia senzaţiilor intime. Este vorba 
despre percepţia, stăpînirea, supunerea materiei noastre 
viscerale și depășirea mecanicii sale de motor alimentat 
cu sînge” (135-6).

Adevăratul spirit al mimeticii corporale și al 
explorării percepției în pictura Renașterii nu este însă nici 
pe departe atît de îndepărtat de viziunea trupului interior. 
Ba chiar dimpotrivă – hiperrealismul reprezentării nu 
însemna pentru artiștii epocii impregnarea ironic-critică 
a reprezentărilor sacrului de concretul și de materialitatea 
existenței, ci, în mod dominant, aspirația spiritualizării 
materiei sau, în orice caz, a experienței empirice. Precizia 
halucinantă a detaliului, fie el anatomic sau perceptual, 
ținea de un exercițiu al subtilității care, la rîndul 
său, presupunea vibrația „ascensională” a unei rigori 
interioare aproape ascetice. Cel puțin din acest punct de 
vedere, reprezentarea despre trup a Renașterii integrează, 
ba chiar pune în prim plan ceea ce Gheorghe Crăciun 
încercaîncontinuu să aproximeze, prin reflecții precum:

„Dacă mintea mea este aceea care gîndește, atunci 
cum vom defini trupul? Dacă „a gîndi” înseamnă a fi 
în limbaj și a formula propoziţii, atunci ce înseamnă „a 
simţi”? trupul este acela care simte, dar nu are și el un 
limbaj?” (81).

Sau:
„Trupul nostru anatomic, doar unul dintre trupurile 

noastre posibile. Anatomia modernă, pretins știinţifică, 
nu înseamnă decît o mai bună cunoaștere a materialităţii 
și fiziologiei trupului. Metafizica somaticului, simţul 
interior al corporalităţii rămîn mai departe la fel de 
incerte” (87).

Sau:

„Cînd zic însă trup, nu am în vedere pur și simplu 
corpul, ci acea parte din mine care se află în afara 
stereotipiilor scrisului, străină motivelor culturale care 
mă asaltează din toate părţile, vie și nealfabetizată” (96).

Relevantă în cel mai înalt grad, în prezentul 
context, este în primul rînd evoluţia reprezentării 
vizuale de la Trecento la Quatrocento, cu mutațiile, sau 
mai precis nuanțările, aprofundările conceptuale pe 
care le antrenează ea. În analogia pe care o propun, vă 
reamintesc, poziția de pornirereprezentă de Trecento 
este echivalată cu momentul pristin al șaizecismului 
liric: aici avem de a face cu oexperienţă a Prezenţei pe 
care am putea-o numi jouissance de l’être,cu o formulă 
a lui Jean-Jacques Rousseau, ceea ce echivalează cu 
a imagina un fel de euglenă verde a conștiinţei, de 
dinainte de separarea inteligenţei noţionale de cea 
emotivă, sau de diferenţierea simţurilor între ele. La 
Gheorghe Crăciun,Prezenţa, ca fixare a momentului, a 
tranzitoriului, este profund reconfigurată. Ea constă mai 
degrabă din experienţa intersecţiei dintre: pe de o parte, o 
continuă rafinare a gîndirii abstracte astfel încît să capete 
intensitatea percepţiilor și a emoţiilor; pe de altă parte, 
tendința percepţiilor fizice de a se auto-organiza, de a 
genera propriile lor forme de compactare și concentrare 
a experienței, forme echivalente și compatibile cu 
manifestările de aceeași natură specifice intelectului.

În privinţa acelei auto-rafinării și multistratificării 
inteligenţei pe care o putem vedea ca pe o 
mimetică a sensibilității, o putem surprinde atît în 
reflecţiile lui Gheorghe Crăciun despre propoziţii/
propoziţionalitate,cît și în strategia și poetica enunţării 
pe care o desfășoară în bucăţile de proză datînd, cum 
spuneam, din a doua jumătate a anilor 1970. În eseul 
„Lumea întreruptă” oportun figurînd ca addenda în cea 
de a doua ediţii a Mecanicii fluidului, prozatorul afirmă:

„Propoziţia e ca un schelet cu oase lucitoare expus 
într-o vitrină didactică. Pe cînd fotografia absoarbe 
concretul, momentul, starea, mișcarea, poziţia, nuanţa, 
misterul” (168).

Reacţiile împotriva schemelor sintactice sunt 
numeroase și în corpul fragmentelor denumite generic 
„Grandangular”. Dar, să fim atenţi: în privinţa fotografiei 
Gheorghe Crăciun contrazice o idee a lui Roland 
Barthes (care o asociază necondiţionat cu moartea, cam 
în felul în care este privită propoziția în citatul de mai 
sus), susţinînd stenic: „Nu e însă mai puţin adevărat că 
fotografia este, prin puterea sa evocatoare, recreatoare, 
și un substitut al vieţii, fotografia o și ferește de uitare, 
o scoate din stereotipia obișnuinţei” (161). Tot astfel, 
nici verdictul dat propoziţiei și sintaxei în general nu 
este categoric negativ. De fapt, prozele propriu-zise 
ale volumului constau din enunţuri, formulate cu o 
combinaţie savantă între stîngăcia unei compuneri 
școlare (în epocă, Gheorghe Crăciun făcea extraordinare 
experimente de scriere creatoare cu elevii săi de la școala 
generală Tohan), o formulă rituală plină de demnitate, de 
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gravitatea convingerii că în acest fel e instituită realitatea, 
și, în fine, sentenţiozitatea militantă (subtil parodiată, 
auto-subvertită) a retoricii manifestului avangardist. 
Proiectat asupra fluxului experienţei cotidiene, acest 
dispozitiv enunţiativ creează un extraordinar efect de 
insolitare, de „straniificare”. 

Printr-o aparentă, jucată non-coincidenţă cu sine, 
cu regulile presupus naturale ale articulării semantice, 
cu scheletul propoziţiei, gîndirea își devine, într-un mod 
analog percepţiei, ba chiar senzorial pînă la senzualitate, 
evidentă sieși, ca un Altceva al limbajului. Dar încă și mai 
sugestiv pentru modul în care Gheorghe Crăciun înţelegea 
mimesisul intern prin care gîndirea tinde către funcţiile 
percepţiei şi emoţionalităţii e de regăsit în alunecările și 
jocurile sale fonetice producătoare de mutaţii semantice. 
Într-o diferenţă clară faţă de tradiţia dicteului automat–
care presupune maxima intesificare a disponibilităților 
asociative, centrifuge, laterale, aleminții și ale discursului, 
prozele din Mecanica fluiduluisuscită într-o manieră 
controlată devieri ale orbitelor semantice, în așa fel 
încît să nu disturbe coerența tematică șiconcentrarea 
descriptivă de ansamblu.În textul auto-ironic intitulat 
Cuvinte prost tivite (datat 1978),prin mimarea capacității 
ludico-mimetice a copiilor(capacitate reprezentînd 
forma ingenuă, „diafanizată”, cu față umană, a mecanicii 
vorbirii/scrisului), răzbate cu toată puterea voința 
autorului de a rămîne lucid, focalizat, de a-și conserva 
conștiința scriitoricească de sine, de a nu abandona 
diseminării universale demnitatea auctorială (pe care 
unii odenumesc astăzi„inteligența centrală a textului”). 
De unde, probabil, și ironia la adresa celebrei metafore 
heideggeriene, resimțită probabil ca dulceagă și cețoasă, 
a filozofului ca păstror al turmei gîndurilor, cu care se 
deschide acest fragment:

„Turme de propoziţii nu gîndesc, nu de gînduri nu 
de problema asta mă simt eu înstelat. Cerul este frumos, 
orice-ar fi mai departe desparte adjectivul „frumos” de 
substantivul „cer”. Cer frumos, să mi se dea voie să spun să 
spuzesc buzele mele cu el. Buze sprujite. Obuze. Abuzez 
de limba română. O rujez cu astfel de cu astfel de. Este 
incalificabil ca un cal de bătaie. Este încă. Este inka este 
cafea sirop coctail verbal. Încălcare de cale lăsată de bunul 
Dumnezeu al conștiinţei noastre în stare de comunicări 
omenești. O menesc și pe asta în pasta viu colorată a 
zugrăvelii mele. Scriitorul zugrăvește după puteri. În 
caz că nu, abandonează instrumentele și brodează. În 
caz că și mai nu, întruchipează cu o mare plasticitate. 
Însăilează petice cînd n-are de ales. Alecsandri de 
exemplu. Alecsandrescu Grigore Alecsandru Vlahuţă. 
Și Vlăhiţa este o localitate unde știu că se găsește ceva 
sau s-o fi întîmplat ceva. La barieră așteaptă mașini. 
Ele clacsonează. Ele nu sunt ecstemporale le aud, ele 
egzistă nu sunt ecsterne egzistenţei mele decît datorită 
depărtării” (117). 

O altă diferență importantă față de retorica 
poeziei Prezenței cultivată în anii 1960 stă în faptul că 

aproximarea printr-un limbaj simbolic, metaforic, a unei 
paradoxale condiții numinoase a non-condiționării, a 
existenței pure(cu toate conotațiile moral-spirituale de 
rigoare), este tradusă prin, sau mai degrabă înlocuită 
cu, o înțelegere cît mai literală (intensiv și ostentativ 
literară, pînă la ironie și sarcasm) a noțiunii de Prezență. 
„Literalitatea” se referă aici atît la ceea ce autorul însuși 
va defini mai tîrziu ca „tranzitivitate” (i.e. loialitatea 
față de sensul propriu al cuvintelor, resimțit ca fiind cel 
mai în acord cu spectrul perceptual), dar și ca relație 
intimă, corporal-senzuală, cu Litera. Ducînd logica 
literalității pînă la ultimele consecințe, rezultă că auto-
prezența efectivă, contemporaneitatea absolută cu sine, 
convergența lui a fi cu a ști că ești se produce, în cazul 
scriitorului, în momentul efectiv al scrisului. Deci 
reflecția asupra scrisului – de fapt, prezentarea actului 
de a scrie ca expresie ultimă, ca reducere la esență a 
procesului auto-reflexivității – manifestată, în opera 
sa princeps, în mod central, obsesiv, peremptoriu, 
reprezintă pentru Gheorghe Crăciun ultima frontieră a 
capacității de a surprinde clipa, de a fixa ceea ce este prin 
natură sortit unui continuu flux. 

De altfel, trebuie spus că titlul volumului, 
Mecanica fluidului, este interpretat greșit de majoritatea 
comentatorilor. A încerca să surprinzi fluiditatea nu 
înseamnă a i te supune, ci a o supune și depăși. Metafora 
„mecanică” vorbește de aspirația de a ajunge la legi, la 
formule, la algoritmii esenţiali, atemporali, imuabili, ai 
schimbării. Marea temă lansată încă din primul volum 
conceput de Gheorghe Crăciun este imortalitatea. Iar 
esența ascunsă și paradoxală a demersului său emulează 
(voluntar sau nu, programatic sau nu)teologia vizuală a 
Renașterii, care folosește tehnici hiperrealiste, redarea 
halucinant de precisă a detaliilor perceptuale, pentru a 
induce experienţa unei lumi suprasenzoriale, imuabile și 
eterne.

Redundanța clar asumată, excesul calculat al 
referințelor la scris (ca act și ca moment psiho-somatic) 
și chiar apariția, strict controlată, dar tocmai de aceea 
cu un mare coeficient de impact, a unor metafore 
textuale, au de aceea semnificația unui paradoxal 
naturalism al surprinderii momentului și Prezenței. 
Ceea ce presupune o asumare a procedeelor și figurației 
auto-poetice sensibil diferită de aceea a textualismului 
francez, cu care proza autorului este automat asociată. 
Tocmai în această obsesia a Prezenței converg cele două 
dimensiuni ale prozei lui Gheorghe Crăciun aparent atît 
de disonante: Trupul și Litera. Voi cita un scurt pasaj din 
Grandangular (10), în care scrisul și trupul alcătuiesc 
un continuum, menit să exulte și să exalte plenitudinea, 
prezența numinoasă de sine:

„Scriu mult și des. Și asta parcă mă mai liniștește. 
Fascinaţie, continuă fascinaţie a notelor zilnice. Fiinţa 
ta nu trebuie să-ţi scape. Mereu aceeași nevoie de a o 
închide în colivia cîtorva rînduri.

Am făcut o baie fierbinte și acum iată-mă în pat, 
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purificat, spălat de gîndurile neliniștite, de praful și 
transpiraţia zilei. Am unghiile curate, părul ud și sub 
răcoarea bluzei de pijama pîlpîie o senzaţie de piele 
proaspătă, încă tînără și elastică. O senzaţie mincinoasă, 
provizorie. Rezemat de tăblia patului, avînd în spate o 
pernă și cu genunchii strînși pentru ca pulpele să poată 
susţine partea superioară a caietului cu marginea de jos 
sprijinită de pîntec, ignorînd imaginile schimbătoare ale 
televizorului deschis din faţa mea și cu timnpanele ca 
niște încăperi interminabil luminoase în care se revarsă 
simfonia a IX-a a lui Beethoven, iată-mă aici, lîngă ea 
(122-3)”.

Pornind de la momentul Mecanicii fluidului 
experimentul lui Gheorghe Crăciun, de a introduce 
sondele mimesisului perceptual și somatic pînă în cele 
mai fine capilare ale experienței Prezenței, a continuat și 
s-a amplificat (simfonic, aș fi înclinat să spun) pînă la, 
din cîte știm pînă acum, ultimul său proiect integral-
conceput, chiar dacă nu realizat pînă la capăt și publicat 
abia postum: romanul Femei albastre. În pofida celor ce 
au văzut în această carte o îndepărtare a autorului de la 
programul său literar și filozofic și o încercare de a-și 
asuma complet „firescul” convențiilor narative, dacă nu 
cumva chiar poncife ale gustului public, mi se pare că 
avem de-a face aici cu ducerea pînă la capăt (adică pînă 
acolo unde este omenește posibil) a demersului început 
în Mecanica fluidului. În Femei albastre centrale, sau, 
în orice caz, sesizante nu sînt procedeele realismului 
psihologic ori social, ci tot cele ale realismului somatic: 
avem de-a face cu o intensitate și o varietate fără precedent 
a reprezentării orgasmului, ca loc al paradoxului, ca 
non-loc, ca expresie a unui paroxismcorporal ce se auto-
transcende într-o veritabilă experiență extracorporală. 

Dar și pictura religioasă a Renașterii a urmat un 
asemenea curs: naturalețea plenară a reprezentării 
personajelor arhetipale ajunge, într-un mod tot mai 
periculos, tot mai riscant, dar tocmai de aceea mai 
fascinant, tot mai aproape de frontiera senzualității, a 
sexualității dezinhibate, triumfătoare. În Femei albastre 
avem un program reprezentațional în care beatitudinea 
narcisită a scrisului este curajos și provocator înlocuită, 
ca reprezentare a Prezenței pristine, cu erupția orgasmică 
(de fapt, cu prelungirea tenace, cît mai susținută posibil, 
a lucidității pînă în vecinătatea imediată a nucleului 
incandescent, a extazului care, în brusca sa totalizare, în 
epifania sa somatică, absoarbe și dizolvă conștiința de 
sine).

Prin aceasta se poate spune că Gheorghe Crăciun 
ajunge în punctul cel mai îndepărtat posibil de modul liric 
șaizecist al exprimării inocenței pristine. Dar, în același 
timp, limita atinsă de căutările sale luminează parcursul 
anterior și pune modul metaforic al Prezenței într-o 
ecuație cu proza experimentală despre care vorbim, afină 
cu raportul dintre „primitivi” și reprezentanții Renașterii 
mature. Diferența dramatică în planul filozofiei 
reprezentării nu exclude, ci mai degrabă pune în valoare 

o continuitate de atitudine, atît în cazul pictorilor, cît 
și în cel al autorilor evocați aici. Așa cum astăzi ne este 
evident că marile aventuri mimetice ale Renașterii nu își 
propuneau subvertirea, ci apologia Prezenței, indiferent 
de efectele lor artistice și intelectuale pe termen lung, 
explorările lui Gheorghe Crăciun, în hiperrealismul lor 
neural care redă cu finețe întregul aparat fiziologic al 
conștiinței, aspiră la fel de puțin ca lirica numinoasă a 
anilor 1960 la a „strivi corola de minuni a lumii”.

Rămîne să reflectăm asupra semnificației parcursului 
modurilor literare de reprezentare a pristinătății (în 
sensul unui contact primordial cu lumea) pe care l-am 
recompus aici. Desigur, analogia cu marele moment 
european al picturii italiene este în primul rînd 
funcțională – i.e. menită să ajute la o mai bună conturare 
a tezei centrale. Și totuși, este greu să nu formulăm 
pornind de aici, fie și cu titlu de inventar, o ipoteză 
heterocronică. Am putea, așadar, presupune că, într-o 
formă literară și comprimată, cultura noastră a refăcut 
o mutație, considerată cardinală în istoria europeană, 
în ceea ce privește reprezentarea numinosului? Este 
posibil să spunem că în această formă, aparent „deviată”, 
s-a autohtonizat o experiență pe care sistemul artelor 
vizuale, în tipul nostru de culturăreligioasă, a ratat-o 
istoric? 

Iată aici o deschidere reflexivă numai bună pentru a 
închide prezentul eseu...


