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ROMANTISMUL CONTRAMANDAT
Cînd Lucia Negoiță apărea, în 1973, cu primele Poeme
(la Editura Albatros), în serialul botezat promoția ‘70,
Mircea Iorgulescu făcea o observație – de acută finețe, dar
mai ales de lungă bătaie – despre nucleul tensionat din
care se desfăceau poemele, subliniind că acestea „au la
origine un dublu și contradictoriu impuls, de a exprima
și a ascunde totodată”. Efectul acestei origini se concretiza
apoi, zicea tot el, într-o oscilație între „prospețimea senzațiilor” și fascinația unei „zone grave de abstracțiuni”.
Răbojul de senzații – rezultă și din celelalte extrase critice
puse-n dosarul final de la Scutul vulnerabil* – e manifestul
feminin (și feminist cîteodată) al Luciei Negoiță, în vreme
ce abstractele sublimează neliniști, reflecții și colocvii cu
sine și cu cei de sus. Tot „feminină”, dar „în accepția mai
nouă”, zice Gheorghe Grigurcu în prefața volumului
(și-n Între poeți, Editura Eikon, București, 2016, p. 258),
a rămas Lucia Negoiță și-n ultimul ei volum. Nici nu-i de
negat așa ceva, cîtă vreme un fascicul de teme problematizează chiar condiția în cauză. Perspectiva în care e pusă
această condiție e, firește, una dramatică, suplicială, nu departe de cea definită – irevocabil – de Sylvia Plath: orice
bărbat e un fascist, orice femeie e o rană. Destin de rană are
feminitatea și la Lucia Negoiță: „închizi ochii cît ocheanul
îngăduie/ strîngerea lumii în cerc imperfectă/ sfîrșitul virginității – aproape// intri și tu ca toate femeile în rana cea
mare// uite-o pe Mary cea prostuță// cască a ușurare se
strîmbă obscen/ cu palmele mult învățate își înconjoară
bărbatul// se ridică pe vîrfuri și spune da da…” (Iepurele
de curînd împușcat la gîtul fetiței). Dar mai ales definiția
acestei feminități agresate se coagulează în jurul sindromului Stockholm, concretizîndu-se într-un victimaj ca
voluptate sau, dimpotrivă, într-o voluptate ca supliciu. E
ceea ce a rămas din nodul romantic al suferinței „dureros
de dulce” – și nu e aceasta singura urmă de romantism
refulat sau contramandat în ultima clipă din poezia Luciei
Negoiță. În același sîmbure găsim nostalgia paroxistică a
inocenței – și poate chiar imnul dramatizat al increatului
ori al purității: „desenul stîngaci al sudorii/ peste sprîncenele
castității rebele/ o dîră de sînge dintr-o apă a morții/ pe
inul cămășii// prima menstră aduce cu ea macularea// te
doare iar copilul necunoscut/ care ar vrea să se închidă în
temnița trupului/ fără nume ca zeul” (idem). Dincolo însă
de toate aceste prelucrări și procesări, de toate aceste permutări din pathos în aparentă frivolitate ori din transcripția
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abrupt existențială în cea livrescă sau aluzivă, propoziția
cea mai intimă a poeticii Luciei Negoiță e una calificat romantică: „sîngele stă gata să cînte/ fericita lui întristare”
(Nu te îndepărta de la mine Îngere al fecioriei). E o poetică
în care jertfa e ritul central și care imnifică suferința,
trecînd-o în extatice. O poetică, așadar, de angajament
fatal și letal. Atîta doar că Lucia Negoiță o instrumentează
într-o retorică refrigerentă, ca și cum scriitura ar exorciza,
prin ea însăși, drama.
Această simulată îndepărtare de sine prin scriitură,
această aparentă obiectivare a transcrierii reprezintă, însă,
un trucaj defensiv care nu acoperă – ci dimpotrivă, acutizează – nostalgia limbajului plin de sens și de realitate:
„atîtea sunete împreunate/ nu dau carne cuvîntului cum/
oftatul mamei sau cheița/ răsucită în ușa capelei/ alună de
cuarț între dinți” (În candelă – iubirea ca un pumn de ninsoare). Iar poezia rămîne în capcana aceleiași teme fundamentale: moartea: „cu ochii ațintiți mereu spre moarte/
pururi umbrită de lumina slavei” (idem). Un scenariu
suplicial desfășurat în peisajul extatic al luminii cerești –
astea sunt desenele cele mai pregnante ale Luciei Negoiță.
Nu mai face mirare că oximoronul e figura protagonistă a
poemelor și că adesea acestea se strîng într-o concluzie în
care contrariile se topesc și se contopesc. Și nici că funestele se „erotizează”, devenind ele însele o fascinație senzuală:
„caut taverna cu stîlpii de sare/ plină de rune terfeloage
infolii/ printre nori de hîrtie zburătoare morminte/ o femeie își scutură părul// erotica bătaie din aripi a morții”
(Eu prenume al sfielii îndurătoare). Ori că salvificele devin
terifice: „de unde frigul năpraznic/ al Înălțării la cer”
(Pe plaja încinsă ochi pretutindeni). Fiecare poartă și semnul contrar: salvarea e și damnare, moartea e și voluptate.
Letalele Luciei Negoiță sunt droguri romantice.
Propozițiile absolute ascunse în poeme trimit, cu
toatele, la o poezie a implicării fără rest, pe conceptul
poeziei-jertfelnic ori al poeziei-destin. Grave propoziții romantice oricare, de la exigența cărora poeta poate impreca,
fie și mai timid, poeticile frivole ale postmodernității:
„jurăminte ale sărăciei în duh/ gata să prindă între coapsele
reci/ deocheate obiceiuri postmoderne// cine să mai spună
soarta mea e poezia mea” (Peste o apă neînsorită prin putreziciune). Ba chiar își poate da drumul în vervă caustică:
„vin generațiile noi în blugi ponosiți/ tăiați cu foarfece
bine ascuțite/ dulci sunt acadelele posmagii muieți/ între
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buzele siliconate/ mecanismul perfect al dresajului” etc.
(Impulsul mîinii febril creierul electronic). Schițele de cotidian sunt făcute, riguros, cu maliție incisivă și puse în balanță cu scenariile de sacrificiu aduse, ca admonestare a
prezentului, din trecut: „înspre Bois de Boulogne/ minunea
anului 2014// bătrîneii își beau cafeaua/ la măsuțele din
rafie grațios dantelate/ cu ochii ațintiți pe Ipad// intimitatea glisează cețuri vag postmoderne/ undă verde viitorul
e pentru toți/ nu-i așa pen-tru că me-ri-ta-ți// iar tu Isidor
D. îți așezi la rever/ buchețelul de imortele” etc. (O caleașcă
sulemenită poartă Velierul). O nostalgie tot mai iritată
curge prin poemele Luciei Negoiță, gata parcă să treacă la
pamflete.
Stilistica iritării cotidiene acoperă o atitudine mai de
suprafață. Rădăcina iritării existențiale e însă mai adîncă și
ea se adapă din punctul în care contrariile cele mai radicale
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se contopesc și devin indiscernabile: „iubirea ca ura am
aflat-o/ în patul dezmierdării” (Copilărie… nu am nici un
mort). Aceste denunțuri existențiale sunt operă de
exorcism. Nu prea eficientă, de vreme ce poeta rămîne
„fiică a lacrimilor/ orfană a Cuvîntului” (Între lumi mai
mult decît două). Dar mai ales pentru că și cuvintele devin,
la ea, o rană: „din tălpile mele ca spinii ieși-vor cuvintele”
(Locuiesc pe bulevardul nou al lui Pache). Astfel de fundamentalisme pot părea, scoase de la locul lor, cam patetice
și cam exaltat compasionale. În realitate ele sunt doar fulgurații de neoprit în peisaje de stări conturate cu un creion
in-afectiv.

*Lucia Negoiță, Scutul vulnerabil, Editura Pleiade, Satu
Mare, 2016
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