Lecturi astrale

Extazul negativ

Mircea DOREANU

şi frumuseţea lui întunecată
Orice poezie valoroasă conţine o doză de expresionism,
versuri, sintagme care să vulnereze atenţia, altfel ea riscă să fie
calificată de critici ca păşunistă, dulceagă sau cel puţin ştearsă.
Poezia sentimentală, ea însăşi, trebuie să aibă puseuri violente,
să sară la bătaie cu realitatea pentru ca în același timp să frapeze
receptorul. Poeziile Angelei Marcovici din volumul Intimitate*
există fără efort în această gamă, depăşind categoric în acest sens
o Else Lasker-Schuller – comparaţia este, temporal, nedreaptă.
Conţinutistic, mai există ceva: în timp ce versurile poetei germane exprimă suferinţa şi fug de ea, poemele contemporanei
noastre şi-o asumă şi o sfidează, e drept, uneori printr-o paradă
metafizică (vezi finalul citatului): „pentru racul de căcat, scrisul
este o corvoadă,/ şi nu va mai fi, pentru că nu-şi dă voie/ să mai
fie astfel./ pentru rac, totul este o corvoadă./ acum, poezia (lui)
nu mai poate fi sublimă./ aici este locul locurilor indiferente”
(Post-poezie). Trebuie spus că acest text încheie cartea. Nu spun
placheta, nu spun cărticică, deşi ca dimensiuni obiectuale, rişti să
o pierzi în bibliotecă.
Cum Antonin Artaud a conceput teatrul cruzimii, Angela
Marcovici scrie o poezie a cruzimii. Nu credeam că o poetă (poetesă sună jalnic) să o depăşească în severitate pe Angela Marinescu.
Dar poate greşesc şi sunt caraghios ca stilistician, iar poeta este
aceeaşi sub numele de fată (şi Bedros Horasangian în Observator
Cultural susţine că Angela Marcovici este... Angela Marinescu,
poeta revenind la numele ei de fată!) într-un avânt nou de a
depăşi graniţele disperării. Ar fi nostim. Cert este că disperarea
este fluentă textual. Autoarea nu imită ţăcănitul de maşină de
scris al emisiei: „o pereche de îndrăgostiţi/ senzuali până dincolo
de orice limită/ îşi bagă limbile lor bolnave/ roşii şi pline de salivă/
unul altuia, pe gât, până la capăt,/ ritualul de o răceală extremă/
îl nedreptăţeşte pe un al treilea” (Excludere). Poate nu este just să
caut genul proxim al acestei poezii apropiindu-l, îndepărtându-l
în relaţie cu poeticele altor femei (poezie feminină, scrie până la
un punct, Ana Blandiana, precum şi multe alte Doamne, doamne
şi domnişoare). Poemele îmi amintesc de precursorul Ion Caraion
(„Eşti cârpa cu care se spală pe jos/ Celălalt ochi ţi l-am scos”).
Presupun totuşi că Angela Marinescu nu a făcut vreo şaisprezece
ani de închisoare, câţi a executat poetul. De aceea mi se pare omenească şi legitimă curiozitatea: din ce împrejurări se trage viziunea
aceasta, la fel de neagră ca şi foarte negrele coperţi ale cărţii: „între
mine mine şi instituţii stă nebunia,/ acest câine al umbrei, al nisipului/ mişcător dintre ape,/ pelerin fără pelerină,/ câine fără să fie
câine,/ femeie fără scalp, cu braţele albe,/ femeie fără faţă, violentă
cu sine/ nu cu alţii” (Nebunie) sau: „m-am prăbuşit pe stradă,
am devenit dintr-o dată/ un copil al străzii, fără nicio şansă/ ce
mai trage pe nări doar voluptatea drogului şi-a morţii” (Plimbare
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de seară). Nu cred în inactualitatea deplină a criticii cu inserturi
biografice, atunci când însuşi autorul ţine uneori să se confeseze
şi când un critic important cum este Cornel Ungureanu a aplicat
cu brio un sistem speculativ-critic de tip topografic. Autoarea consideră clar expirate, egocentrice, autopropagandistice, indiferent
de valoarea intrinsecă lor, cărţile blindate de prefeţe, postfeţe, prezentări critice, poze din tinereţe sau retuşate ale autorului. Este nu
numai dreptul ei, este felul ei de a rostui misterul. Da: reprezentate
grafic, sincronia şi diacronia configurează o cruce: „pe suprafaţa
hainelor mele se joacă,/ într-un clarobscur derizoriu,/ nebunia/ pe
dedesubtul hainelor mele, pe piele, mă linge,/ ca un câine turbat,
nebunia” (Nebunie). Există totuşi multă inocenţă în această poezie implozivă.
*Angela Marcovici, Intimitate, Editura Charmides, Bistriţa,
2013
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