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Oricărui poet i-ar aparţine, o astfel de carte*, sub gene-
ricul Opera poetică, noua serie a editurii Paralela 45, e întot-
deauna binevenită. Cu atît mai mult atunci cînd numele
autorului e Liviu Ioan Stoiciu: producţia lui masivă a
impus împărţirea în două volume, primul cuprinzînd volu-
mele de versuri publicate pînă în 1989, cel de-al doilea,
pe cele de după 1990. Avem acum ocazia bilanţului, a sta-
bilirii continuităţilor şi discontinuităţilor, a paşilor înainte
şi a paşilor înapoi, a mişcărilor centrifuge şi a celor centri-
pete, a explorării verticale ascendente şi a celei descendente.

Putem să pornim de la o imagine a poetului şi / sau a po-
emului (ori a continuumului poet-poem) ca o interfaţă.
Una, de pildă, între realitate şi limbaj, indiferent cum am
circumscrie-o pe prima, indiferent pe ce nivel din cel de-al
doilea ne-am focaliza atenţia. O astfel de abordare face loc
atît, să zicem, vizionarismului, romantic sau al poeziei
moderne, care vede în poet un „traducător” al unor lucruri
inaccesibile omului obişnuit, cît şi ideii de „fabricare” a
poemului: realitatea intră într-un capăt şi iese prin celălalt,
prelucrată, ambalată în limbaj. La Liviu Ioan Stoiciu, acest
lucru se vede în primul rînd prin metamorfoza continuă
(şi reversibilă) a contrariilor, simptom al unei gîndiri ce
încearcă să se plieze pe un real în rapidă (şi violentă) mişcare.
Nu detaliul stă în centrul poeziei lui Stoiciu, nu imaginea
(şi aceasta nu neapărat frumoasă, mai degrabă în primul
rînd pregnantă), ci, mai curînd, viziunea, căreia acesta i se
subordonează.

Poetica lui Liviu Ioan Stoiciu e una paradoxală: pe de
o parte e vorba de ştiinţa construcţiei poemului: titlul curge
firesc în acesta, ca şi cum ar fi pregătirea, încălzirea pentru
ceea ce are să urmeze, adică o metamorfoză continuă, o
viziune caleidoscopică, urmată de un final neaşteptat şi în
acelaşi timp previzibil, pe de alta, avem o seamă de ele-
mente ale oralităţii: întreruperi, interjecţii, juxtapuneri,
care „taie” din coerenţa limbajului poetic (sau, mai exact,
îl redefinesc), adăugîndu-i un plus de autenticitate şi mar-
cînd miza poetului – mai degrabă în zona existenţialului
decît în cea a tehnicii, întreţesute într-o sintaxă arbores-
centă, explicativă, redundantă, cu funcţia încercuirii, a
capturării fără şanse de scăpare a realului: „mărgelele, din
grăunţe, pe gâturile femeilor tinere şi / chipurile militarilor,
cu stemă de tablă, ca / să spui ce îmi vine acuma întâi în
minte, a- / coperite de pulberăriile căii ferate, toate, în cer şi/
văzute cu încetinitorul, retrospectiv, la geamul vagoanelor,/

în haltă, cât stătea personalul, acolo: uite, aşa / şed eu,
prostit, la 28 de ani”. Tot aici intră şi persiflarea cititoru-
lui, mai ales a celui profesionist (şi a orizontului său de
aşteptare) „(atenţie, însă, se uită la noi OCHIUL /
CRITIC, adică: boabele, tocite, în ea, sunt bulgări de /
aur gânditori: repetaţi, vă rog?… fasolea… / ce fasole?…
aia… cu păstaie!… deci, fasolea… / şi poezia… şi… pof-
tim?… poezia in- / voluntară… in-vo-lun-ta-ră… aha…
înţelegi?… / a, da!… ă… aşa…)”.

În volumul de debut, La fanion, cumva un reper al
creaţiei sale, conţinînd, în germene, cam toate direcţiile ei
ulterioare, dominantă e seducţia antichităţii. Trebuie s-o
spunem numaidecît: nu a uneia decorative, de profesor de
istorie sau de limbi clasice, ci a unei lumi arhaice, ele-
mentare, fără reguli, şi care continuă cu încăpăţînare să
supravieţuiască pînă în ziua de azi; livrescul, cît e, repre-
zintă o arm(ăt)ură a omului născut şi crescut într-o lume
a cărei atitudine faţă de individ oscilează între indiferenţă
şi ostilitate; mitologia arhaică, întrepătrunzîndu-se cu 
cotidianul, e, cel mai probabil, filtrarea prin trăire nemij-
locită a concepţiei lui Mircea Eliade.

Ciclurile din Caietul debutanţilor, 1977 şi 1978 dau,
prin plasarea după volumul de debut (1980), senzaţia
limpezirii. În fapt, dacă nu cunoaştem proiectul iniţial,
putem susţine exact contrariul: tulburarea zicerii din La
fanion vine în direcţia vizionarismului rimbaldian: ceea ce
e tulbure va fi exprimat incoerent, ceea ce e limpede e
transmis inteligibil.

Viziunea lui Stoiciu e una lipsită de iluzii asupra condiţiei
umane, văzute mai degrabă în nimicnicia, în derizoriul ei;
volumele care urmează debutului se caracterizează printr-o
adîncire a explorării şi printr-o limpezire la nivelul expresiei;
avem un discurs care se autoîntreţine urmînd curgerea
lumii: „Sprijinit în creanga de brad, curăţată, în / formă
de cârjă, înfăşurată / în câlţi şi unsă cu smoală, torţă / în mij-
locul crinilor de pădure: «lăsaţi orice gând, voi, ce intraţi»…
Defunctul, vorbind în semne la / o ureche din paradis:
«nimic  // nu mai este cum a fost, numai dragostea / noastră
a rămas ca la început»” şi conţinînd ceea ce ar putea fi citit
nu numai ca revoltă în faţa unei închistări generice, ci şi ca
protest social propriu-zis: „caravanele, de cămile încărcate /
cu tămâie nu / se opresc la mormânt: închide, dragă, ochii /
gura / nasul, toate orificiile, trage / cortina de fier: aici, în /
nimica / unde zacem în propriile noastre / excremente //
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păcătoşi, în / utopie”, „scuip mumia din bibliotecă, de la
mine din / apartament, vă / urăsc: în mâna dreaptă ţineţi
biciul, nevăzut şi / în cealaltă, la vedere, un mănunchi de
spice, ce folos, în / ce credeţi voi?… (în / sistem)”.

Universul e unul mic, închis, reproducînd la scară re-
laţiile din cel mare, evidenţiindu-i mecanismele, ca într-un
vechi film mut, rulînd în buclă „eu, băiatul şefului de echipă,
la L4 bacău, numai / scrum tot, coboram, acolo, la ei, prin
surprindere, din / nour (iar vii, bă, din ţările / calde, zicea
ea şi îşi scuipa, să râd eu, / în sân…) şi mă băgam în discuţie:
tante, cine / îţi lustruieşte, matale, ţâţele?… că aşa / o
vedeam eu, strălucitoare, bucata de lemn / mirositor, bună
de pus decor (în fotografie, la minut…): / parcă reuşea,
însă, cineva să / îi atingă maşinăriile: juca mereu table, sin-
gură şi / avea un tic: îşi pudra, de faţă cu toţi, subsuoarele:
ce / zăpuşală, bre… în rest…”

Istoria, de toate felurile, dar filtrată prin cea personală,
ne dă şi o serie de „amintiri din copilărie”: „fugi, băiete,
în păpuşoi: vaca, ehe, stă, cică, / ascunsă, acolo în recoltă,
de frică, vine / taurul, o / locomotivă vine, din cer: ce?…
bă, / eşti nebun, unde / vezi tu tren, să / o calce?…”, între
care o iniţiere adevărată: „cantonierul (că / îl punea tata,
la 7, să mă trezească: mama, şi ea, era / la ora aceea, pe 
bucată, la vie…), la umezeală, unde / îşi scoase… mă rog,
în faţa mea şi / râse, grozav: acum, dacă ne facem / cot la
cot nevoile, eşti şi tu / bărbat, bă…”, şi o serie de fantasme
istorice, nu atît de delirante pe cît ar părea la prima vedere,
sau de structuri, s-ar spune, pre-istorice, dar mai adecvat
ar fi ante-istorice, dintr-o
lume tulbure, neaşezată, o
lume arhaică a oralităţii
(homerice) şi întrucîtva dis-
ciplinate după structuri cla-
sice (bunăoară a odei, în
Când memoria va reveni).

Limpezirea continuă, adîn-
cindu-se; asistăm la o cobo-
rîre şi mai adîncă în trecut,
din nou, cel individual
„Privesc de la / fereastra cu /
gutui gustate de musculiţe la
sfoara de atârnat / oale / din
ogradă: e neliniştită. O / neli-
nişte a trecutului? Noaptea
/ cică oalele goale se umplu
cu sufletele / răposaţilor şi /
se plimbă până / se varsă”.
De la un titlu de ciclu iniţial
cum ar fi Desene rupestre
(„Ah, prea târziu am obser-
vat în / ochii/ tăi alterarea.
O alterare clară de epoci, în
/ care există când o compri-
mare, când / o forţă de 

expansiune… Ochii tăi, pete de ierburi / brune pe nisip,
când mai / mici, când mai mari…”), ajungem la o scenă
situată sub semnul trecerii, al metamorfozării: „O femeie
blondă: a / coborât de la volanul maşinii mici, îmi / arată pe
geam, dând la / o parte perdeaua, plină de urme de muşte,
pe / care o scapă şi iar dă la o parte şi iar o / scapă, ea este
primejdia care însoţeşte / trecerea / pe lumea cealaltă”.
Una din ipostazele sinelui într-un spectacol grotesc şi ter-
ifiant (şi prin aceea că e cît se poate de posibil) al unui
histrio-nism tragic: „tot nimic din cer ar fi putut fi o ar-
monie / finală nu încântă / paraliticul: brăţările de scoarţă
de copac, / primordiale, îl / gâtuie dar nu / NU / e plimbat
de-aici / colea cu barca” „curtea, o / lumină: pe o pernă
de blană i se aduc în / cutii de fildeş / până şi / acrostihuri:
i se pune o barbă / falsă şi se bate din palme, intră ţigăncile
/ goale // următorul program, eu: pâlpâind, unde nu dă
dumnezeu / eu, spânzurat de braţe de un / scripete, / feeric:
lăsat cât mai jos, în / pământ, candelabru să îi sărut lui /
obrajii… şi eu să îl scuip, uitaţi aici, / ptu”.

Liviu Ioan Stoiciu e un poet important al literaturii
române contemporane. Folosirea numelui său ca armă în
tot felul de răfuieli cu miză extraliterară nu foloseşte
nimănui, dimpotrivă, aduce doar deservicii imaginii pro-
fesiunii de scriitor.

*Liviu Ioan Stoiciu, Opera poetică, volumul 1, Piteşti,
Paralela 45, 2016
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