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Rafinamentul emoţiei şi discreţia retoricii
Volum: hiatus*, autoare: Mariana Codruţ, receptări critice: foarte bune. Senzaţia pe care mi-a dat-o poezia M.C.
este că aceasta începe să comunice mai mult la o relectură.
Faţă de poeziile „cu nerv” care te impresionează imediat,
dar în lecturi succesive îşi diminuează forţa, poezia M.C.
are acea discreţie la care se ajunge numai printr-o interiorizare îndelungă: efectul – nu „gărgăunele din capul poetului” primează, ci rafinamentul emoţiei şi discreţia retoricii
pe care le are această poezie a confesiunii.
Interpretată ca discontinuitate, gol, întrerupere, figura
poetică a hiatusului ne deschide o lume în care se aprind
miracole: „uneori se întâmplă așa:/un om țâșnește brusc/ din
întuneric și prinde a bate/atât de intens din aripi/încât devine
luminescent/prin aura lui îmi pare/ că sensul întâmplării numite/lume se întrevede clar/fie și doar pentru câteva clipe/–
ca la lumina fulgerului/o punte peste prăpastie.” (puntea)
Ce este „un hiatus”, m-am întrebat iniţial. Caut în poezia
pe care încerc să mi-o apropii, interiorul ei, ceva care mă
face, atunci când citesc, să mă contaminez de sufletul poetului/ poetei. Într-o manieră didactică, să vedem care
sunt temele sufleteşti ale volumului hiatus.
Singurătatea – asumată ca formă de aristocraţie sufletească – e „un pântec protector”, „un cerb în călduri”, „cu
ochii însângeraţi”, care îţi poate înfige într-o zi (dar încă nu!)
„pădurea de coarne în coaste” (ca să ştii:). Singurătatea
poate anula toate experienţele din jur („o să te nasc direct
în moarte”) şi atunci este libertate (elegie pentru ce va fi).
Poate fi sora disperării, „un cal sălbatic”. Din burţile ei,
cuvintele „cu plasa lor roşie” sunt salvatoare, „mă apără de
cădere” (în rest totul e bine), ca şi rugăciunea zilnică: „iluzia
cea de toate zilele/ dă-mi-o mie şi astăzi”. Orice zi trăită e
„o fantă” spre o altă lume, de unde poţi avea o „perspectivă
luminoasă”, deschisă înspre afară sau în interior: „mă uit
mereu în mine/ ca într-un tunel prin care/ vreau să fug şi
nu pot”.
Tema cotidianului e străluminată de viziuni: trandafirii
în februarie sunt „calupuri de unt galben”, copacii „fumegă”,
„freamătă ca nişte cili sub apă”, ajung încet la lumină şi
întrebarea iniţială „cum e să fii îngropat de viu” îşi pierde
sensul tragic (viaţă comunitară). De asemenea, decorul cotidian este reconfigurat numai din esenţe sufleteşti: lumina
lămpilor din curte se umple de teamă şi de tristeţe, pe fundal, blocuri „jupuite”. Ce există devine solidar cu sufletul
poetei, supravieţuirea se face prin întrepătrunderea lucrurilor spre o nouă realitate: „ţi-e destul ce simţi: brusc, se
deschide o trapă în tine şi te cotropeşte din adânc o lumină
atât de dulce, de intensă, că schimbă totul” (p.51).
Poemele solare – soarele, şi el o temă sufletească, „lasă
copilul ce-am fost să vină cu mine” (p.62); soarele e văzut
în feţe multiple: tremură ud, lumina lui e fumegândă; casa
călătoreşte spre soare asemenea unei corăbii ce-şi face drum
prin „valurile de întuneric”, e lipit de viaţă: „mă fac una cu
soarele”, dar şi de moarte: mai mult decât un corp de pe cer,
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„soarele e din mama mergând pe sub pământ e treaz şi
veghează asupra noastră.”.
Poemele iubirii – „mi-e dor de sora mea” – sunt ale prezenţei surorii, care e o prelungire a legăturii cu părintele
plecat într-o seară de iarnă – „mama n-a mai vrut să-şi care
propriul suflet” (p.28) şi din acest moment, alături îi este
„sora tigru”: „mă duc la sora mea. ea îmi dă să mănânc,/
apoi îmi pregăteşte bagajul pentru vizita/ la părinţii de sub
pământ –” (p.30). În alt loc şi timp, „m-am dus cu sora la
Prut”, într-o zi de vară, sora se luptă cu duhul râului „pe
care ea l-a recunoscut, eu nu.” (cârtiţa de la Prut). „Sora tigru”
este o prezenţă protectoare, o rememorare a copilăriei.
Tema trupului – micile poeme în proză, subintitulate
1. ochii, 2. gura, 3. capul sau alte poeme precum cutia neagră
sunt reinterpretări ale trupului („o corolă de minuni pe
tija care sunt îmi e capul”, p.55), a marginilor dintre carne
şi lume („îmi port capul sus pe tavă/ ...şi vin ciori, şi vrăbii
umile,/ şi porumbei, de tabără toţi/ şi-mi ciugulesc din
creier”, p.19). Trupul e o frontieră cu lucrurile, dar şi o
transparenţă: „duşurile oblice de lumină primindu-ne
feţele cenuşii într-o altă realitate.” (Pastelul postmodern).
Învelişul fragil, trupul, nu e compus pentru veşnicie, dar
păstrează în el legături indestructibile, partea unui întreg:
„de un timp mereu mă rog: Doamne, dacă tot e să nu fiu
veşnic tânără şi ferice, numai de cap nu te-atinge. aici am
stivuit pe vecie: blândeţea mamei cu ochi albaştri; bătăile
pripite ale inimii – era vară, demult – când nările unui
puşti înecat în Prut m-au învăţat oarecum ce e moartea;
plopii baleind fără linişte cerul grădinii, unde cruzimea şi
mila, plictisul şi uimirea le-am aflat... spun: nu-mi lua,
Doamne, capul, că el e pământul îngrăşat cu toate disperările mele; el, uzina de sensuri care-mi dă forţă. cutia
neagră, jurnalul de bord al zborului meu prin aer şi prin
pământ.” (p.56). În finalul textului, este relevantă corespondenţa interioară a acestui poem cu hiatus – „zbor când
prin aer, când prin pământ”.
Întâlnirea cu Dumnezeu este supratema, o recunoşti în
trăirea, tăcerea, vibraţia cu lumea, în poezia Marianei Codruţ. Ea poate fi aşa: într-o zi de august, El coboară pe un
fir de păianjen în crânguri şi în livezi, dar continuă „să tacă
mâlc” (p.50). Vine aproape, oglindit în ape, „în satul meu/
atât de departe acum/ vara trecută m-am aplecat/ ca să mă
uit în Prut./ Dumnezeu mă fixa/ cu ochi enormi şi blânzi/
de bou. n-am tresărit” (întâlnire).
Austeritatea discursului, temperarea sintaxei sunt observaţii repetate despre poezia Marianei Codruţ. Poezia
bună îţi oferă imagini pe care nu le poţi uita. E strategia
fiecărui poet de a negocia cu expresivitatea vocii lui. Fiind
de partea poeziei în alegerile sale, M.C. propune un discurs poetic discret, de rafinament al emoţiilor.
*Mariana Codruţ, hiatus (poezie), Editura Paralela 45,
Piteşti, 2015
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