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UN MUNTE
BÎNTUIT DE POEZIE
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on Chiriac este un nume binecunoscut în peisajul
liricii româneºti actuale. A debutat în literaturã în
anul 1968, la Editura Tineretului din Bucureºti,
Colecþia Luceafãrul, cu volumul de versuri Ce se
numeºte toamnã, critica de întîmpinare fiindu-i favorabilã la vremea respectivã.
Au urmat apoi, în ordine cronologicã, volumele:
Rãsãrit de fatã mare, 1970, Lumina pãmîntului, 1973,
Nopþi cu ªtefan cel Mare, 1977, Elegiile inimii, 1979,
Exact aºa vor cînta privighetorile, 1984, Cenuºa de pe
inimã, 1988, Plopi fãrã soþ, 1988, A treia noapte dupã
rãstignire, 2001.
Volumele A treia noapte dupã rãstignire, Iaºi, Ed.
Noel, 2001, ºi Pe muntele vînãt, Ed. Junimea, 2011, vãd
lumina tiparului la interval de zece, respectiv douã zeci
de ani de la Revoluþia din 1989, ceea ce denotã o
închidere ºi o totalã izolare de sine, în ciuda faptului cã
talentatul poet nu a încetat, barem o clipã, sã scrie.
Volumul recent apãrut la Editura Junimea, Iaºi, 2011, Pe
muntele vînãt, este organizat în trei mari secþiuni: I. Pe
muntele vînãt, II. În partea invizibilã a lunei, III. Urcînd
în timp.
Existã în poezia lui Ion Chiriac douã coordonate fundamentale de exprimare poeticã: una clasicã, apolinicã ºi
armonioasã, ºi alta modernã, a versurilor albe curgãtoare
ca un fluviu fantomatic dionisiac. Poemele: Ninsori în
decembrie, Epistolã, Depãºire, De toamnã, Gînd de
searã, Dormind în pelin, S-a gãsit o poezie-n morminte
sunt scrise în metru clasic, plin de gingãºie, de sensibilitate ºi candoare sufleteascã.
Poemul Ninsori în decembrie, scris într-un stil personificator, este un omagiu de mulþumire ºi cinstire a
lumii oamenilor în halate albe, întruchipaþi în brazi,
miºcãtoare corãbii, stejari seculari, mesteceni,
sãlcii, stele, arbori: Domnule doctor, m-am adresat unui
brad./ Unui Brad?! Unui om?!/ Nins din cãlcîi pînã-n
creºtet./ Mi se întunecã sîngele, dã-mi sîngele tãu
ozonat,/ Mi se stinge plãmînul... E veºted!. Domnule
doctor chirurg, domnule doctor primar,/ M-am adresat
unui stejar secular,/ Nervii mi-s putrezi...Multe mi-s
putrede;/ Ciopleºte-mã tu cu geniul, cu bisturiul,/ Te
implor, nu-l lãsa pe tîmplar/ Sã-mi croiascã, cu
fierãstrãul, sicriul.
Copleºit de natura secularã a Moldovei, privirii poetului nu-i scapã nimic, evocã Dunãrea, Prutul, Bîrladul,
Bucovina, Vasluiul, Dumbrava Roºie, dar ºi Þarigradul,
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toate vãzute ca prin vis, dintr-un lan de pelin: M-am
culcat în pelin. Sã adorm sau sã mor.../ Iubito, ce rupi cun sãrut aripile vîntului,/ Adunã-i din nou pe ai noºtri în
patria lor!/ Eu sunt, deopotrivã, european ºi
mongol(Dormind în pelin).
În Epistolã, poetul se adreseazã unei muze, vagi,
ºterse, amintind parcã de poezia În dulcele stil clasic a
lui Nichita Stãnescu, la fel improvizînd o aventurã
eroticã, dragostea fiind o modalitate de cunoaºtere a sentimentelor umane: Domniºoara mea cea ºtearsã/ Din
memorie ºi vis/ Curge-un rîu de apã arsã;/ Muntele a fost
ucis./ ªi mor arborii pe munte/ Nu se-mpacã mort cu
mort/ Bat un gînd ºi nu rãspunde/ Peste mine fac un
cort./ Peste mine trag o pleoapã/ De mãtase ºi de cer/ ªi
nici luna nu mai scapã/ Se fac stelele de fier./ Cãprioarã
sau fecioarã/ Arc de cosmos ºi repaus/ Am avut o stea
polarã/ Care s-a umplut cu haos. Aceeaºi imagine poeticã apare ºi-n poezia Depãºire.
S-a gãsit o poezie în morminte este un titlu care
prinde osmotic chipul femeii iubite în consonanþã cu
ideea nefericitã de dispariþie a fiinþei umane: Umilinþanjoseala, spoirea/ Pete-n mine au lãsat, de petrol./ Cum
sã-mi obþin mîntuirea/ Cu braþele moi ºi cu sufletul
gol?!/ Parc-aº afla dar mi-o ia înainte/ Floarea aceasta ce
sparge luna./ S-a gãsit o poezie-n morminte/ Poeþii n-au
iubit niciodatã femeia, niciuna....
Trecînd de vîrsta uºor matusalemicã a celor ºaptezeci de ani, de cînd vieþuieºte în adîncul adîncit, cum îi
place sã zicã, evocã astral, selenar, într-un fel de ritual
tragic, prea evident, trecerea în lumea de dincolo: Vino
Lunã, barem tu, de-a dura,/ Taie-mi capul,/ Tu, cu discul
tãu de piatrã fericit;/ Sãrutã-mi gura/ ªi convinge-mã cã
am murit! (În adîncul adîncit).
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Ion Chiriac traverseazã noaptea sumbrã în lumina
þãrii, în care scrie urmãrit de un destin aparent nefavorabil, avînd fiere pe limbã ºi spãlînd cu sînge tot
muntele vînãt: Curînd, foarte curînd va fi dimineaþã.../
Poate cã imediat ce va apune " acest gînd/ Va fi
dimineaþã./ Aºa traversez nopþile,/ Privindu-mi apusul
gîndului;/ Coboarã-mã-n ceaþã... (Traversînd noaptea).
Poetul care a urcat în timp, nu în ultimul timp, ci
întotdeauna, este cuprins de o mare sfîºiere ºi tristeþe
metafizicã: Dacã vreþi, jupuiþi-mã!/ Jupuiþi-mã, dacã
vreþi!/ Voi veþi fi cei care, pînã la urmã,/ Îmi veþi
spînzura un trup roºu (Dacã vreþi), aºa cum adevãratul
spirit al adîncurilor, N. Labiº, cel care avea sã
exclame: Dacã cineva gigantic ar veni/ ªi mi-ar rosti:
Eu îþi dau toatã viaþa/ Neînceputã, nepãtatã/ ...Mãreþia
acestor vremi/ Vreau doar cu paºii mei sã o mãsor (Am
cãutat) ºi Ion Chiriac imortalizeazã o vreme apusã în
care poetul avea menirea sã scrie, fiind un barometru
sensibil la frãmîntãrile mulþimii: Am fost ºi eu sub
cupola aceea mãreaþã/ ªi pe creºtetul meu a pãºit EL/
Urcînd la tribunã/ ªi eu am lansat porumbei albi/ Care
în loc de pene aveau aplauze/ Dar în timp ce vorbea ºi
nu mã mai vedea nimeni/ Am scris versuri pe genunchiul unei femei/ Versuri care s-au ºters singure/ Ca ºi cum

le-aº fi scris în aburul de pe oglindã (Urcînd în timp).
Evocînd un loc al nemuririi, comuna Tansa, poetul
aduce în faþa ochilor imaginea lui M. Eminescu, pe vremea cînd era revizor ºcolar, fãcînd aluzie ºi la sistemul
de învãþãmînt din vremurile noastre: Eminescu se vede
în timp, revizor ºcolar/ Tot la Tansa/ Acum peste o sutã
de ani/ El a trecut mînios pe aici ºi a scris:/ Gardul ºcolii
e spart, ºcoala dãrãpãnatã/ Învãþãtorul beat în cancelarie/ Copiii lãsaþi de izbeliºte.../ Sabia avea ce sã taie/
Eminescu tremurã de frig cu elevii în ºcoalã... (Clipã).
Om care a luat pulsul vieþii rurale, fiind nãscut întro cãruþã, îl orbeºte culoarea albã a cailor, preferînd
vineþiul (aluzie, poate, la G. Bacovia), culoarea care
redimensioneazã vîrsta poetului: Auziþi-mã, ascultaþimã ºi auziþi-mã!/ Nu mai vreau sã mîn caii aceºtia albi/
Care mã duc atît de lin/ Încît adorm ºi leºin în cãruþã./
Auziþi-mã, ascultaþi-mã ºi auziþi-mã! (În cãruþã).
Poetul, în viziunea lui Ion Chiriac, nu este altceva
decît imaginabilul spic de grîu/ În care pîinea ºi cuþitul/ Se nasc deodatã (Sudoare).
Credem cã este de datoria criticii literare sã reevalueze opera liricã a acestui talentat poet.
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inunatã, incitantã ºi ingenios rotunjitã de neobositul scriitor ºi editor Ion
Filipciuc, ªcoala din umbra turnului
(Biblioteca Mioriþa, 2011) se dezvãluie cititorului
(licean sau nu) cu farmec ºi generozitate. Prilejuitã
de sãrbãtorirea semicentenarului promoþiei 19571961 de la ªcoala Medie Nr. 2 Suceava, fostã
Regina Maria, cartea se prezintã grafic în strai de
sãrbãtoare (fireºte!): clãdirea ºcolii de pe coperta
întîi pe fundalul unui copac înflorit, susþinînd stema
Moldovei. Un ecuson delicat, o floare de cireº,
închide în el simbolul inocenþei liceenilor de odinioarã, prezenþi în fotografia de grup pe coperta a
patra. Tot aici, strãjuind veacurile, stã de veghe
Turnul lui Alexandru Lãpuºneanu, martor dar ºi
depozitar al memoriei colective.
Armonia alcãtuirii relevã priceperea ºi tainica
iubire a editorului, oferind privirii un Cuvînt înainte
care are drept scop reîmprospãtarea memoriei pentru
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a conduce cu rigoare de fier pe cititor în miezul
problemelor, ca sã ne reaºezãm cronologic în ceea
ce a fost viaþa noastrã.
Dupã lansarea chemãrii colegilor la realizarea
cãrþii, el argumenteazã cã scrierea va fi o modalitatea de a fi împreunã pe mai departe, cãci fiecare
coleg va aduce în povestirea sa un sîmbure de mic
roman " istoria vie a unui destin.
Evenimente social-politice ºi culturale fulgureazã cronologic istoria ªcolii de fete, transformatã în Liceu de fete, iar în cele din urmã în ªcoala
Medie Mixtã Nr. 2 Suceava. Dupã istoricul Liceului,
urmeazã partea cea mai bogatã, Jubileul, începînd
cu prezentarea corpului didactic ºi a promoþiei.
Cruci negre marcheazã numele celor plecaþi spre
altã lume, profesori ºi elevi. Gaudeamus# invitã
pe toþi cei ce au fãcut liceul, adresîndu-se mereu
celor care participã la sãrbãtoarea revederii.
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