Viorica-Ela CARAMAN

AVANTAJUL
DE A NU FI CREZUTÃ PE CUVÎNT

R

eferindu-ne la lirica postmodernitãþii
româneºti, ceea ce constituie un element de
contrast, mai întîi la nivel de structurã, dar
inevitabil ºi cu „repercusiuni” la nivelul ideatic al poeziei,
faþã de cea anterioarã (fie ºi faþã de poezia simbolistã, în
ultimã instanþã), este fenomenul prozaizãrii.
Faþeta prozaicã a fost consideratã de Vladimir Streinu,
în Versificaþia modernã, o extremitate a versului modern,
consemnînd douã cazuri extreme de verslibrism – Geo
Dumitrescu ºi Marin Sorescu. Aceºtia dezbracã mari teme
lirice, care au fost ale poeziei de totdeauna, de solemnitatea sub care poeþii le-au înfãþiºat de obicei, ocolind pe
departe voinþa de a fi oracol al ultimelor înþelesuri ale
vieþii, la care totuºi ajung ºi devin stãruitori. Slujitor de
mistere fãrã îndoialã, noul poet preferã costumului preoþesc ºi hieratismului, chiar evoluînd prin altare, cãmaºa
deschisã la piept, mînecile suflecate ºi umorul benign.
Vom remarca faptul cã prozaicul este o formã prin
care poezia modernã ºi neomodernã îºi atinge sferele-i
lirice în sensul cã prin simplitate ºi familiaritate se spun
mari adevãruri poetice. Dacã în poezia romanticã, sã
spunem, expresia va fi aprioric convergentã ideii de sublim
ºi înãlþare, lirica neomodernã va gãsi sublimul în expresia
banalului, cele douã aspecte fiind pentru prima datã posibile pentru reuniune doar în cazul cultivãrii sentimentului
de voluptate. Or acest sentiment, aparent, nu numai cã e
strãin liricii neomoderne ci, la tot colþul, ironizat. „Poezia
de dupã poezie”, cum o numeºte Emilian Galaicu-Pãun,
criticul, e consideratã ca dispunînd de principala ei achiziþie: ironia ºi autoironia. Poemul lui Dimitrie Stelaru Înger
decãzut începe cu versul: „Noi, Dimitrie Stelaru, n-am
cunoscut niciodatã fericirea”. Poetul se joacã cu materia
vechii poezii, incluzînd în contextul protocolar termeni din
imaginarul poetic clasic, ca „fericirea”, „niciodatã” etc. De
aici izbucneºte ironia, pentru cã acestea nu sînt deloc compatibile cu civicul. De ce sã aparã numele autorului (deºi
pseudonim, totuºi numele cu care acesta-ºi semneazã
poeziile, deci îl considerãm real) într-un vers al unei poezii
dintre cele mai reprezentative? Deci realitatea civicã ºi
instanþa unui imaginar poetic înrãdãcinat – „fericirea” –
sînt aduse faþã în faþã. Am putea vorbi, însã cu destulã precauþie, despre prozaicul „mînã în mînã” cu liricul drept
mizã a tehnicii de semnificare a poeziei neomoderne.
Opera poeticã a lui Gellu Naum nu va scãpa nici ea de
„pãcatul” prozaizãrii, construind o esteticã a banalului...
Recurgerea la punerea în prim-plan a realitãþii prime trebuie consideratã drept sacrificiu de purificare a poeziei de
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convenþional. În Orbitalii (volumul Partea cealaltã1)
Gellu Naum scrie: „Dacã aºa stau lucrurile/ mã voi culca
pe o margine de trotuar în staþia de tramvai/ lîngã femeia
care vinde limonadã (...)”. Cum stau lucrurile? Anume cã
noilor autori nu le rãmîne sã caute poezia decît în banal,
cãci, puse alãturi, cele douã tipuri de imaginar creeazã discordanþe, aºa încît starea de poezie ºi dorul (cel intraductibil în alte limbi) constituie însãºi Poezia celor care
„povestesc în actul doi ce se-ntîmplã-n actu’-ntîi”2.
În ipostazã de critic, Emilian Galaicu-Pãun interpreta
aceastã frazã din teatrul lui Matei Viºniec ca pe o artã poeticã a poeziei optzeciste: „Evident, «ãºtia (...) din actu’ doi»
sînt chiar poeþii generaþiei `80, postmoderniºtii noºtri de la
Porþile Orientului”3. Ceea ce se întîmpla în actul unu, mai
degrabã, e cum se întîmpla, pentru cã poeticitatea „primei”
poezii se aflã în propria-i albie ºi ceea ce „se întîmpla” propriu-zis era foarte puþin ºi încã aºezat pe raftul de jos. Nici
epicul, nici alte forme ale prozaicului nu erau o mizã
tehnicã care sã serveascã liricul. Deºi, dacã generalizãm,
nici o poezie din nici un timp n-a putut ocoli „pãcatul”
prozaicului, din contrã, citîndu-l pe G. Cãlinescu (Principii
de esteticã), „poetul trebuie sã alterneze frazele substanþiale cu frazele prozaice, ca sã profite de odihna spiritului în raporturile comune. În timpul acestei odihne versul
îºi bate limbile în gol cu un spor de sonoritate care se rãsfrînge asupra întregii compuneri”4. Deci, pe de altã parte,
prozaicul acordã un moment de respiro în percepþia
poeziei, iar pe de altã parte, tocmai prin însãºi prezenþa ei,
constituie un contrapunct faþã de poeticitate, potenþînd-o
pe aceasta din urmã.
Tot G. Cãlinescu, vorbind despre „norma capodoperei”, ajunge la ideea imposibilitãþii descoperirii ei obiective, spunînd cã „dacã s-ar gãsi norma capodoperei atunci
s-ar întîmpla un lucru înspãimîntãtor, vrednic de laboratoarele vechilor alchimiºti. S-ar produce o dezolare de
apocalips, fiindcã arta însãºi ar dispãrea. Cînd am ºti cum
se face poezie genialã, toþi am deveni mari poeþi ºi arta sar preface în industrie”5. Trebuie sã remarcãm însã cã
problema esteticii este tocmai faptul cã „norma” ei nu
poate fi descoperitã, pentru cã ea este alta de fiecare datã
ºi atunci nici mãcar nu putem sã presupunem ce s-ar întîmpla dacã am descoperi-o.
Departe de a constitui un „corp” de analizã, referitor la
principiul prozaizãrii, acesta strãbate în general poezia, în
primul rînd, pentru cã foloseºte limbajul comunicãrii zilnice (tocmai din aceastã cauzã cautã Nichita Stãnescu
„necuvintele”), iar mai mult, el este apropriat în speþã
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poeziei neomoderne, configurîndu-ºi propria esteticã prin
sublimarea cotidianului, realitatea primã, constituind principala cauzã a trãirii ºi senzaþiei poetice. Autorul Poeziei
de dupã poezie remarca: „Poezia marginalului de mult a
depãºit, cantitativ ºi calitativ, poezia saloanelor”6.
Unii ar crede cã poezia cotidianului ar fi absenþa
poeziei, excluzînd posibilitatea comparaþiei cu marea
poezie a saloanelor. Principalul „obiect de cult” al poeticului este starea specificã indusã de poezie, or, dacã ne
gîndim mereu la sfere celeste ºi abisuri cosmice, acestea
vor toci simþurile perceptive ale poeticului, de aceea am
spus mai sus cã prozaizarea trebuie consideratã o intenþie
îndreptãþitã de spargere a convenþionalului.
La Emilian Galaicu-Pãun prozaizarea este anticamera poeticitãþii. Dacã la poeþii moderniºti ºi postmoderniºti
în general (din perspectiva aspectului prozaizãrii, categoriile de autori se restrîng) poeticul este reprezentat prin
aducerea lui în cel mai la îndemînã cotidian, deci anume
prin sublimarea banalului (gestul nefiind lipsit de un
aspect estetico-filozofic) autorul Yin Time-ului atinge cele
mai înalte piste ale liricului, aparent paradoxal, prin prozaicul formal. Aceastã anticamerã stã, pe de o parte, în preajma temporalitãþii postmoderniste ºi deopotrivã cu intrarea
în sfera veºnicelor adevãruri universale (dacã ar fi sã-i
împrumut stilul pentru un moment, aº putea scrie ultimul
cuvînt astfel: univerSale, pentru cã, spunea Baudelaire,
„aucun artiste n’est plus universel que lui”7.
Într-un anume fel, poeticul poate fi explicat din aceastã
perspectivã a universalizãrii, prin surprinderea esenþialului
în lume. Poemul galaichian din al doilea volum, AbeceDor (1989) – Ultima indivizibilã celulã-a noastrã – marea
are, de exemplu, un fond ideatic mitic originar, dar o organizare prin excelenþã postmodernistã. Se poate observa aici
în mod evident paralelismul prozaizare-poeticitate, mai
întîi prin predispoziþia discursivã din titlu: lipsa de concizie, aproprierea unui termen ºtiinþific limbajului poetic
(„indivizibilã” – opusul divizibilitãþii celulei-mamã în
douã celule-fiice, din geneticã) – pentru prozaic; termeni
care reprezintã o specificitate de ordinul sublimului, „ultima” – extremã de preþiozitate – „celulã” (care poate fi
întîlnitã ºi în stilul ºtiinþific) face apelul esenþei; marea –
apa – constituie elementul primordial clasic.
Din start, ºi la nivel ideatic, poezia pune problema unei
bizare dualitãþi. „Celulã” ºi „mare” sînt douã elemente care
se aflã pe talgerele uneia ºi aceleiaºi balanþe. Se pare, la
prima vedere, cã dualitatea trimite automat la existenþa a
douã fiinþe ale cãror destine sînt legate misterios: „însã, pe
nisip, perechi, urme de oameni...” ºi, mai mult, trebuie sã
avem în vedere cã, printr-o deosebitã intuiþie poeticã,
autorul „vîneazã” un adevãr strãvechi, devenit tradiþie: de
închinare a unui pahar (urîndu-se cu paharul în mînã) cu
încredinþarea faptului cã prin rostirea urãrii în faþa paharului cu lichid (apa – cu extensie de semnificaþie asupra
lichidelor în general: vin etc.), vrerile celor care cinstesc
vor fi „înregistrate” în compoziþia apei, care prin energiile
ºi potenþialul ei universal va influenþa legile naturii întru
împlinire. Dat fiind acest fapt, apa capãtã valoarea unui
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ADN universal, un germene a toate, conþinînd întreaga
informaþie a lumii. Ideea va fi exprimatã conotativ în
expresiile poetice „îngemãnarea cromozomilor în semnul
infinit”, „rãmaºi ce-am fost a fi”, „liberi de-a fi tot”,
„trupul nostru dornic de stihii”, „apele (...) ne cheamã-n/
ultima indivizibilã celulã, matcã sîmbur...”.
Constatarea liricã „nu-s singur” trimite la existenþa
abstractã a unui eu simetric (simetrie axialã) esenþializat în
celula acvaticã de „ADN”, însã conºtientizarea acesteia ca
fiind o iluzie atestã nerecunoaºterea noastrã în alte forme
universale ca entitãþi esenþiale.
Dupã cum afirma ºi Baudelaire, poetul are indispensabilitatea unei obscuritãþi pentru a exprima verbul net ºi
clar, soiul de claritate þinînd de metafizicul caracterizat pin
esenþial. Aceastã obscuritate, de pe linia poeticului, se
desfãºoarã paralel cu stilul discursiv prozaic prin douã
moduri de semnificare consecutive: unul prin abstractizare, iar altul prin materializare (ceea ce ne îndreptãþeºte
iarãºi sã numim poezia lui Emilian Galaicu-Pãun o formulã materialã de abstracþii). Termenul „foarfece” reprezintã semnificarea prin materializare, unde este pusã în relevanþã instanþa paternã cu o valenþã accentuatã de material ºi automatism; termenul de „filosofie” din „ne-au decupat odatã din materie/ de filosofie” semnificã prin abstractizare esenþa noastrã spiritualã, iar consecutivitatea structuralã este constituitã de termenul „materie” al aceluiaºi
vers, el deci fãcînd legãtura semanticã între termenii „foarfece” ºi „filosofie”. L-am putea considera un element
prozaic în speþã, dar ireversibil legat de poetic, pentru cã
tocmai el creeazã armonia viziunii prin legarea a douã contraste.
Coerenþa gramaticalã ºi sintacticã este aproape intactã:
deviazã, ºi nici atunci nu putem spune chiar aºa, numai
prin intervenþia frecventã a punctelor de suspensie. ªi aici
am putea vorbi despre o prozaizare sui generis, însã ea este
„anulatã” de cripticul poetic. Se succed, de multe ori fãrã
intermedieri, imagini dintre cele mai diverse, spulberînd
orizontul de aºteptare al cititorului pînã la provocarea
ºocului:
„liber de-a fi tot, rãmîi-ne-adunã
ultima indivizibilã constantã.
liber de-a fi tot, rãmîi dacã te doare
singura ta formã, singura ta viaþã,
neputinþe pluricelulare
de pãrinte, carpen, lup, verdeaþã
de iubitã, de-al tãu frate geamãn,
de cioban, mesie, ghilotinã,
de vieru, mioriþa, geam înspre europa, joseph k., de violinã,
de 1907 (o mie nouã sute ºapte),
«unsprezece elegii», de porc de cîine,
de-a-ncerca oricare altã moarte (...)” etc.8
Poeticul vine aici din diversitatea ºi antiteza imagisticã,
din succesiunea fulgerãtoare a simbolurilor-imagini, el
este astfel legãtura lucrurilor prin ideea de esenþial, cãci
întreaga cavalcadã de lucruri declanºeazã o reacþie subitã,
necesitatea de a trage o acoladã la toate, denotînd evident
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o atitudine poeticã de finalitate interpretativã.
La nivel stilistic, întreaga poezie a lui Emilian GalaicuPãun utilizeazã engambamentul, dar care aici serveºte unei
bizare consecutivitãþi ºi cursivitãþi a ideii în versuri
diferite. În sine, figura ar þine de prozaizare prin faptul cã
se caracterizeazã prin lipsa de concizie ºi deci poetul
recurge la o segmentare a ideii în versuri, fãrã a o deforma.
La Emilian Galaicu-Pãun, sub aceastã marcã a prozaizãrii
se ascunde un profund potenþial poetic, în sensul cã este
depãºitã simpla convenþie a segmentãrii, iar figura poate fi
numitã dublã pentru cã prin aceasta nu numai cã se continuã ideea începutã într-un vers, dar se ºi naºte ºi dezvoltã o
alta. Poate fi vorba ºi de o etapã avansatã a unui joc de
cuvinte:
„[...] liberi
de-a fi tot, rãmaºi ce-am fost a fi...
fluxul mãrii aruncat pe Limb ieri –
trupul nostru dornic de stihii”9.
ºi
„liberi de-a fi tot, ne-am smuls, ne-am despãrþit
pîn’la glezne, pîn’la genunchi, pîn’la îngemãnarea
cromozomilor în semnul infinit [...]”9.
E de remarcat faptul cã schimbul de atribute cu finalitatea universalizãrii fiinþei umane este interesant urmãrit ºi
la nivelul prezenþei-absenþe a eului poetic. Poezia, la acest
nivel, constituie o gradaþie a depersonalizãrii ºi esenþializãrii umanului prin cosmic. Devenirea lui „liberi”, al cãrui
plural desemneazã contingentul, un eu de extensie colectivã, în „liber”, singularul surprinzînd esenþa pînã la impersonal („rãmîi”) ºi, deci, Universal.
În definitiv, cuvîntul exploatat în poezie cu sensul lui
direct, epic-discursiv, ºtiinþific sau banal, constituie o
marcã a prozaizãrii utilizatã în scopul generãrii unei sensibilitãþi poetice certe care, de fapt, are mobilul unei libertãþi
netãgãduite de percepere a lumii, în acest fel poetul postmodernist gãsind aici un teren al invenþiei. Poezia aflînduse astfel la o vîrstã în care invenþia în sens clasic este
aproape o imposibilitate, acum îi revine misiunea de a
deconvenþionaliza (tot prin invenþie!). Or, de aici vine
francheþea ei debordantã, cu o finalitate constructivã prin
deconstrucþie ºi, deci, avantajul ei de a fi crezutã pe cuvînt.
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