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Abstract: From the poetry of notation or discursive, bucolic-idyllic poetry, passing through surrealism
to reach socio-polemic expressionism, Petre Stoica Ŕ the prestidigitator of the “snake box” Ŕ has the
merit to have intuited the new direction of “anti-poetry” defined by the economy of means and
transitivity that the 60s generation of poets had begun to address theoretically through the “decline of
the metaphor” and the “mimetic forms” analyzed by Baconsky. But, as we will prove in this paper, the
mimetism of Petre Stoica's poems is, more often than not, strictly limited to language, which is why he
further cultivates the “metaphorical tone” of the “overlapping reality” that defines his poetry.
Keywords: Petre Stoica, the 60s generation of Romanian poets, linguistic mimetism, anti-poetry,
overlapping reality, the paradox of metaphorical vibe

Introducere
Despre poezia lui Petre Stoica s-a speculat unilateral, superficial, uneori, alteori, uşor
epuizaţi după o lectură cronologică, ni se pare că ar fi fost supralicitată, căci volumele sale nu
mai exhibă nicio frapantă schimbare de tonalitate şi imaginar poetic, dimpotrivă. Sunt însă de
menţionat, la rece, excepţiile care confirmă: Un potop de simpatii (1978), Copleşit de glorie
(1980), Piaţa Tien An Men II (1990), Manevrele de toamnă (1996) şi, în primul rând, O
casetă cu şerpi (1970).
Pe de altă parte, tocmai pentru că, începând chiar de la primele cărţi: Pietre
kilometrice (1963), Miracole (1966), şi apoi continuând cu Alte poeme (1968), Arheologie
blândă (1968), Bunica se aşază în fotoliu (1971), poemele sunt recognoscibile prin lipsa
programatică de strident şi spectaculos Ŕ după cum însuşi Petre Stoica, intervievat fiind,
mărturiseşte: „Nichita îmi spunea…că mă invidiază foarte tare că eu pot să scriu simplu şi el
nu poate.ŗ ; „Era şi o chestie programată de mineŗ (Șerban 2004 : 213) Ŕ într-un cuvânt,
datorită monotoniei imprimate atât manierei de construcţie, cât şi universului propus1, această
caracteristică celulară a scriiturii (care, până la urmă, vădeşte maturitatea poetică de a
structura un volum compact şi închegat, în stil original) va risca Ŕ odată ce am parcurs O
casetă cu şerpi (cota maximă şi puncul zero după care ar trebui interpretat şi compartimentat
corpusul poetic), şi am reluat, apoi, vechi formule, parcă, viziuni familiare în Sufletul
obiectelor (1972), Iepuri şi anotimpuri (1976), O nuntă de cenuşă (1977), şi, astfel,
considerată aproape întreaga operă Ŕ va risca, deci, să dea impresia, prin extrapolare, de
manierism.
Însă, în ciuda oricăror aparenţe, Petre Stoica ajunge să fie valorizat drept „un poet
reprezentativ pentru proteismul liricii româneşti actuale…reuşind să rămână… el însuşi, în
aproape toate avatarurile, prin distanţa pe care a păstrat-o faţă de orice formulă, prin termenul
cu care a ştiut să-şi schimbe uneltele…ŗ (Manolescu 2001 : 316), şi nu numai de către
Manolescu. Grigurcu (1986 : 16) vorbeşte şi el de dualism: „o dedublare, un joc de oglinzi, o
subtilă repliere a eului ce se livrează în spectacolŗ, distribuindu-i acestuia rolul de „ferment al

1

Întâlnim aici semnalată „absenţa premeditată a oricărei tensiuni liriceŗ, un text „egal cu sine, fără urcuşuri sau
witz-uri metaforiceŗ (Mincu 2007: 571)
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înnoiriiŗ2 peisajului poetic din epocă. Fapt contestat de Manolescu, şi poate pe bună dreptate,
căci un mare poet are în mod normal urmaşi care nu-l eclipsează, o forţă ce rezidă în
autenticitatea dublată de inovaţie, fiind, întâi de toate, un ferment al înnoirii propriei
paradigme; doar că Petre Stoica a rămas mereu ezitant, proteic fără să topească în ceva total
diferit, novator, printr-un proces alchimic, multiplele surse de inspiraţie.
Oricum, generaţia ř80 (majoritatea) a fost mai degrabă inspirată de poeţii a căror
formulă avea surse de inspiraţie în poezia americană, chiar și atunci când cultivau
subtonalităţile şi discreţia, melancolia de substanţă lirică, stările reflexive şi expresia
tranzitivă, puternic individualizată, ca, de pildă, Mircea Ivănescu. Dar prestidigitatorul
„casetei cu şerpiŗ Ŕ de la poezia de notaţie, discursivă, bucolic-idilică, trecând prin
suprarealism (voroncian) ca să ajungă la expresionismul socio-polemizant Ŕ are meritul de a fi
intuit noua direcţie a „antipoezieiŗ, prozaismului, economiei de mijloace, a tranzitivităţii pe
care steliştii începuseră să o abordeze şi teoretic prin „declinul metaforeiŗ şi „formele
mimeticeŗ analizate de Baconsky (1969); cu menţiunea că mimetismul poemelor lui Petre
Stoica se rezumă, de cele mai multe ori, strict la limbaj, cultivând în continuare „tonul
metaphoricŗ al „realităţii suprapuseŗ (Baconsky 1969) care-i defineşte poezia. El nu se poate
încă decide, rămânând, astfel, la stadiul de intenţii neduse până la capăt înspre o veritabilă
poetică.
Limbajul „micilor nimicuri” ca metaforă a eludării prezentului
În special volumele din jurul anilor ř80 (Un potop de simpatii, Copleşit de glorie)
stabilesc concepţia despre poezie a lui Petre Stoica, artele sale poetice se ramifică dintr-un
modus vivendi neimplicat în disputele majore ale vremii. Astfel, eul liric îşi asumă condiţia la
persoana întâi: autoironic („noaptea mă visez ridicat cu macaraua pe socluŗ) , zeflemitor,
trece cu trotineta pe sub arcurile de triumf ale marii poezii („ce să comunic Europei ?/ că întro zi voi trece cu trotineta/ sub arcurile ei de triumf ŗ - Jurnal III), cu orgoliul modestiei
(„poemele mele glorioase/ dacă nu vă plac/ suflaţi-vă nasul şi daţi în ele cu pietreŗ - Poemele
mele) celui care se ştie „un biet acar pe linii secundareŗ.
Poeţii de genul lui Petre Stoica, postulând „suficienţa insuficientuluiŗ susţin cu graţie
„teoria secundaruluiŗ şi posedă „darul vital al etern-înnoitei, etern-efemerei înfrângeriŗ
(Nemoianu 1997: 209) generatoare de energii şi speranţe nebănuite. Autorul trăieşte ilustartiv
într-un „potop de simpatiiŗ nerentabile și creşte iepuri la limita civilizaţiei împreună cu
marginalizaţii Ŕ personaje secundare ale sorţii şi istoriei, încovoiaţii dintr-un şir de trupuri
anonime „pentru care nu se croiesc niciodată/ dolmane…fracuriŗ (Trupuri). Repetabilitatea
de la nivel onto-antropologic descrie şi filogenia poeziei, o vedem duplicată în procedeul
sintactic-stilistic al repetiţiei Ŕ şi dacă aceasta e menită, de obicei, să instituie în planul
existenţei, la sfârşitul poemului nu aduce decât anularea „pe aici au trecut căutătorii de
comori/ a trecut/ un măcelar un hangiu un rotar/ pe aici a trecut un incendiuŗ (Pe aici).
Ceva începe să macine poemul dinlăuntru, faţă de bonomia trecutului cu aură solară din
primele volume, timpul rulează în gol, parcă dincolo de viaţă. Banalitatea devine o blândă
claustofobie în „această zi sprijinită pe picioare de iascăŗ, pe când „toate au gust de
motorinăŗ. Ceaţa latent heracliteană („pentru mine poezia…e doar un felinar în ceaţăŗ Interviu III), caracteristică pentru atmosfera poeziei de acum, nu se aprinde, în ciuda tuturor
strădaniilor („numai eu am rămas acelaşi copil/ care se joacă cu foculŗ - Scrisoare
neterminată), dar adăposteşte moartea Ŕ un personaj pe cât de simpatic şi uman, pe atât de
periculos prin subtilitate: „bărbaţii fumează pe mal/ moartea le fură bicicleteleŗ, „la marginea
şanţului moartea/ mânâncă pâine aburindă/ numai copiii se opresc în toiul jocului/ şi se
întreabă cât o fi oraŗ (Zi senină).
2

Un continuator original ar fi Emil Brumaru Ŕ nu tocmai un tranzitiv, dar care desăvârşeşte poezia simplităţii
casnice într-o alchimie a microcosmului erotizat, astfel anexându-şi-l pe Petre Stoica.
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Contrar față de poeziile de început, aici timpul erodează freatic, invadează universul
copilăriei şi se insinuează ca o tresărire a subconştientului în demersul autoscopic, izolând „o
notă veselă pe o partitură tristăŗ (Poemele mele). Pe de altă parte, discursul monologicadresat din Jurnal, scrisori, interviuri chiar, trădează un gust amar Ŕ de singurătate/
singularitate Ŕ vizând şi receptarea, căci Petre Stoica rămâne „un poet înghesuit la colţul
meseiŗ (Jurnal II) şi, câteodată, pe bună dreptate.
Nu de puţine ori comparaţia cu Ion Pillat şi Adrian Maniu l-a plasat pe o anumită
coordonată lirică, încă tributară poeziei „simili-tradiţionalisteŗ, cu toate acestea, dacă
atmosfera evocată de Petre Stoica mai digeră vagi ecouri romantice, o face mai ales în spirit
polemic, dar rămâne la acest stadiu: „domnişoarele cultivau plăcerile sportului/ încă din
timpul lui Richard Cœur de Balançoire…cu graţia unui salut adresat în grădinile publice/
toamna spre-amurg…ofeream/ câte-o cupă umplută cu dulceaţă de coacăze/ seara pe terasă
domnişoarele primeau complimente/ din partea barbişoanelor cu decoraţii…ŗ (În donjonul
Academiei de Litere).
Mai regăsim, într-adevăr, răsfoind volumele iniţiale, poezii edulcorate în care „îngerii
cântă din flaute subţiri de argintŗ iar elevii ating cerul cu „palmele pline de ghiocei spumoşiŗ,
la fel, în cazul unor versuri precum „Îndărătul nuntaşilor cu luciri de staniol în priviriŗ
(Baladă) Ŕ pe care am fi tentaţi să le considerăm ironice şi denunţând kitsch-ul de fond Ŕ
urmate imediat de „neîntrerupt clarinetul şi patru viori/ silabisesc suspine dulci// Alaiul se
îndepărtează/ pleacă să planteze o mlădiţă de bucurii…ŗ, acestea cad în desuetudine şi
patetic, dinamitându-ne reflexul interpretativ, ceea ce face ca poezii de felul acestora, în ciuda
frumuseţii lor liliale, să se autosaboteze.
Abia când citim: „Tata e-un zeu/ cu barba lucind de grăsimeŗ (În curte), simţim că
demistificarea merge mână în mână cu scenariul mitic imprimat momentelor din copilărie, des
frecventate la începuturi, precum şi spaţiului rural al „realităţii interioareŗ (Poantă apud
Grigurcu 1986: 14). Însă nici acestea nu-şi ies din contur datorită vreunei augmentări afective
Ŕ lucru ce ar fi fost privit ca absolut natural; în schimb, singura stare exacerbată rămâne
singurătatea: „plec în somn şi purificat mă închid/ în fluturii rechemaţi în unghereŗ (De
profundis II) ; „…e atât de bine să trăieşti/ uitat printre lucruri uitateŗ (Cu umbrele tale);
„marele câştig mi se repetă şi-acum:/ singurătatea nobleţele eiŗ (Singurătatea nobleţele ei).
Echivalentă lumii onirice Ŕ în singurătate se naşte Ianus, alter-ego-ul liric ce-i defineşte lui
Petre Stoica statutul poetic, privind întotdeauna înspre trecutul sub pragul căruia „este
îngropată inima mea de copilŗ, pe când prezentul sau viitorul transpar sugerate in absentia,
prin eludarea continuă, evidentă. Rod al exhibării „impulsului deconstructiv, menit să
risipească, să atenueze presiunile principalului…ceea ce a adus o victorie netă forţelor
nivelării şi ale conformismului„ (Nemoianu 1997: 218), Arheologia blândă are loc, prin
urmare, în straturile memoriei, de aceea mimesis-ul de la nivelul limbajului nu-şi găseşte un
corespondent real, în oglindă, pentru sensul ataşat spaţiului de referinţă. Poetul, în procesul
anamnetic, îl promovează pe „homo fantasticusŗ pentru care fidelitatea memoriei se
manifestă, mai ales, faţă de ficţiune: „punctul unde se întâlneşte febra realului cu luciditatea
magiei” (După bătaia pendulului).
Marea sa temă reprezentând-o Timpul, la fel ca Eugenio Montale din Quaderno di
quattro anni, poetul român afişează aceeaşi preferinţă pentru simplitate, „estetica obiectelorŗ,
„fuga de necesitateŗ şi, în primul rând, pentru memorie, care „…a fost un gen literar/ de când
nu se născuse scrierea…ŗ (Memoria).
Iată cum idilismului, naivităţii lucrurilor simple („dinţii haosului macină încet utilul
degradatŗ - Movul scaietelui) nu le lipseşte doza de irealitate şi artificial: „Petre Stoica a
izbutit Ŕ poate că nedeliberat…Ŕ să dezvăluie falsitatea cotidianului, s-o adâncească până la
ficţiune…la sentimentul de irealitate cu care, brusc, banalitatea te poate covârşi.ŗ (Călinescu
1973: 122). Există distilată în poezia de maturitate şi bătrâneţe a lui Petre Stoica (Tango şi
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alte poeme, Visul vine pe scara de serviciu, Manevrele de toamnă), o metafizică a timpului
trecut/ pierdut („în spatele măturii se maturizează fantasma timpului dusŗ - Trecutul) și a
imaginaţiei care-l reactualizează în scenarii fantaste, și pe care tot mai pronunţat ajunge să-l
divinizeze, ridicându-l la rangul de realitate supremă : „totul totul este real/ plăsmuire sunt
numai eu/ care nu pot atinge nimic din ceea ce vădŗ (Imaginile apusului de soare).
De aceea lucrurile fanate, subtilizate decorului infantil, ocupă iniţial prim-planul,
fiincă mai păstrează încă imponderabilitatea care singură se poate opune prezentului tarat şi
viitorului incert „trecutul se furişează în lucruri unde-şi depune/ spermatozoizii de praf meniţi
să-i perpetueze viitorulŗ (Valsul amurgului). Cu toate acestea, nu trece mult până când praful
depus începe să înece (chiar şi pe cititorul care aşteaptă o aerisire generală), să devoreze
„trecutul acest microscopic fluture cu cap de rechinŗ…„această bestie tandră ce roade cu
dinţişori de oţelŗ. Ca în majoritatea evaziunilor obsesive, punctul de referinţă e un construct
în sine oximoronic, datorită sensului bivalent, cu efecte antinomice, în funcţie de vârstele
percepţiei lirice.
Anterior „casetei cu şerpiŗ, Petre Stoica frecventează o poezie de notaţie, pronunţat
vizuală, descriptivă, pe un ton monocord, cu tuşe melancolico-nostalgice, fără ca acestea să
cadă, cu totul, în partea întunecată a pământului: „nu se iscă niciun demon din vreun ungher
malefic de subconştient, dar nici îngerii nu-şi dau ghesŗ (Mincu 2007: 572). Cotidianul
prozaizat, supralicitat în elementele sale despre care exista prejudecata că nu pot inspira în
mod normal poezia majoră, toate aceste obiecte fruste şi întâmplări voit-comune, imortalizate,
propun „metafizica banalităţiiŗ (Simion 1984: 187). Gramofonul cu pâlnie, flaşnete, filmul
mut, circul, târgul de ţară din Banat, îngeri de ghips, o gară, unghere prăfuite, molii, calendare
îngălbenite devin actanţii spaţiului mnezic prin excelenţă, care, într-un Moment romantic
supraordonat tuturor evocărilor simbolice, va fi tulburat de intruziunea timpului prezent: „şi
iarăşi previziunea timpului/ şi totuşi, bunica a muritŗ. Identificăm asemănări, mai ales de
atmosferă, cu poezia lui Cesare Pavese din Lavorare stanca (1936), doar că naraţiunea
naturalistă prezintă, la autorul Argheologiei blânde, simptomele unei amorţeli funciare.
Eul liric se regăseşte, acum, „proiectatŗ în scenarii candide, în obiecte fanate și,
„obiectualizatŗ (Mușina 2004), îşi livrează perspectiva unei utilităţi, în fond, inutile. Grigurcu
(1986) observă frecventa uzitare a litotei de către Petre Stoica, acest nominalist ce mai
reuşeşte să pară genuin în prima etapă a poeziei sale. Chiar dacă sentimentul risipirii este
deturnat de viziunile bucolice, şi ritmul joacă „melancoliile inocenteŗ cu alegreţe, în clişee
verbale şi alegorii ieşite din uz („Libertatea cu trâmbiţa-n mânăŗ, „Poetul cu Muzaŗ etc),
aflăm, totuşi, că de la Roata norocului „pornim spre casă cu puşculiţa de ghips - / în ea
strângem bani să plecăm pe altă planetăŗ. Astfel, potopul mereu latent al realităţii („şi au râs
şi-au cântat…şi deodată, spre seară/ cerul s-a umplut de nori şi de fulgere/ şi a coborât o
ploaie torenţială/ şi inundaţia i-a înghiţit pe toţi…ŗ -Moment romantic) ascunde în poezia
lui Petre Stoica o latură despre care se tace cu obstinaţie, prea sonor pentru a fi, într-adevăr,
ignorată.
În epoca lui Nichita, M. Ivănescu, L. Dimov, V. Mazilescu sau a Angelei Marinescu şi
a Ilenei Mălăncioiu, Petre Stoica nu era, ceea ce se cheamă un poet de primă linie, remarcabil
prin contururi îngroşate, însă, datorită unor astfel de poeţi, există vârfuri şi contrast. Tocmai
această singularitate l-a făcut remarcabil şi în viitor, mai ales pentru intuiţiile sale cu privire la
turnura decisivă pe care avea să o ia lirica posterităţii, doar că şi aici i-a fost refuzată statura
de maestru, pentru că nu şi-a asumat vizionarismul, rămânând tributar unor elemente Ŕ chiar
dacă îi potenţau substanţa sufletească Ŕ retrograde.
Dar toate aceste anacronisme l-au proiectat într-un alt plan al eludării timpului său, al
timpurilor „cenzurateŗ. Căci Prezentul este marele absent devorator, indicat metonimic prin
recursul continuu la evocarea unor timpuri apuse, nimicuri, maşinării şi oameni (pălăria
tiroleză, filmul mut, tocilarul) care nu-şi mai găsesc rostul în (dez)ordinea actuală a lucrurilor
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comun(ist)e. Tot prezentului invizibil Ŕ reprezentant al categoriilor negative Ŕ îi corespunde,
la nivelul strategiei formale, prelucrarea „fără atribuire de sens (atribuire zero)ŗ, rezultând o
poezie „constatativă, descriptivă şi impersonalăŗ (Negrici 2008: 549)unde, adăugăm, citându-l
pe Crăciun (2002: 452), individualitatea e „perceptivă sau senzorialăŗ şi „limitată la prezenţa,
pregnanţa obiectelorŗ.
Ajungem, astfel, a posteriori, să medităm la lipsa de sens şi vacuitatea realităţii din
prima vârstă a poeziei lui Petre Stoica (păcat, totuşi, că luate independent volumele, acest
lucru nu se observă) şi să căutăm metafizica Ŕ opunându-se transcendenţei goale Ŕ în „sufletul
obiectelorŗ. Şi, cum eul liric impersonal s-a alipit acestora din urmă, însufleţindu-le,
percepem, în fapt, un parcurs tautologic, prin care este descrisă transcendenţa imanenţei. În
singurătatea pomenită anterior, microcosmul anamnetic oglindeşte, în sine, negativul vieţii
prezente, al realităţii imediate.
Perspectiva detaliată de Eugen Negrici (2008) asupra literaturii române interbelice,
„iluzionatăŗ cu privire la veritabila sa modernitate, ni-l redescoperă pe Petre Stoica în postura
de neomodernist, în fapt, modern, după teoriile, atât ale lui Hugo Friedrich (1969), la care
autorul se raportează, cât şi ale lui Gheorghe Crăciun (2002), privitoare la tranzitivitate.
Poetul nostru împacă, paradoxal, cele două mari direcţii ale liricii moderne cu care, în acelaşi
timp, polemizează pe rând: „pentru mine poezia nu-i fête de l‟intelect ŗ, dar tranzitivitatea sa
se lasă descojită în straturile de reflexivitate pe care le presupune tema predilectă a poetului:
timpul. Ezitarea nu-i permite să devină un modern de frunte, căci, oricum, vârfurile se
stabiliseră în acest perimetru, şi nici un neo-modernist de prim plan, tocmai pentru că nu
urmăreşte firul principal, dar nici un înnoitor nu este. Petre Stoica se înscrie în categoria
acelor poeţi care adună maniere lirice fără a face vreodată suma, aici necontestând
autenticitatea viziunii sau existenţa tuşelor personale, ci faptul că acestea nu domină pentru a
avea cu adevărat de unde se topi în secundar.
Căderea (expresionistă) în realitate va avea loc odată cu volumul O casetă cu şerpi,
tonul dobândeşte aici o gravitate sincopată în viziuni infuzate simbolic Ŕ acestea nefiindu-i
deloc străine lui Petre Stoica, el traducând intens din Trakl şi scriind susţinut despre
expresionismul german (vezi textele din Caligrafie şi culori), doar că nici în acest caz nu
putem vorbi despre o schimbare la faţă definitivă, ecouri din primele volume persistă până la
ultimul, însă, din fericire, sunt, uneori, puse în surdină de viziunea novatoare.
Recursul la trecut deja nu mai conferă siguranţă („dar sângele fântânilor încheagă încet/
oglinda de ieriŗ - Dar sângele fântânilor), vârsta solară a lucrurilor îmbibate de naivitatea
copilăriei se converteşte brusc în lumina istoriei tarate („Şi când ne trezim e iarnă de mult/
memoria nostră neagră naşte pietre albeŗ - Şi când ne trezim), iar memoria colectivă intră în
dizolvare („ După Hiroshima nu există legendeŗ). Tot mai des încep să fie menţionate
atrocităţile timpului prezent, marile invenţii distructive („supravieţuitori ai dezastrului doi
câte doi/ plutim pe adâncul mov şi căutăm răbdători corabia adevăruluiŗ - Plutim pe
adâncul mov) care au luat naştere dintr-o perversă ignoranţă („..Iisuse Hristoase cum/ de nu
am ştiut…ŗ). Radiaţiile trecutului colectiv Ŕ opus celui personal Ŕ echivalează cu un nou
Potop, de această dată, hand-made : „Potopul se amână cu câteva zile cisternele/ sunt încă pe
drumŗ (E timpul beatitudinii).
Asistăm la destrămarea lumii casnice în tonuri închise, mucegai, exterioritate
contaminată, astfel introspecţia şi anamneza echivalează cu o coborâre în Infern, căci
intimitatea dindărătul perdelelor izolării devine „mesajul bezneiŗ : „Cine plânge îndărătul
perdelelor are chiciură pe gură/ va fi desigur erou…ŗ (Acolo îndărătul perdelelor). Ironia
se convertește în autoironie atunci când eul liric monologhează, adresându-se unei persoane a
II-a plural, generice, care îl include şi pe el, poetul, ca parte din comedia prezentului, a istoriei
care va reuși să-i otrăvească şi viitorul „prin iarbă şarpele sprinten/ duce pe cap semnul
magic al viitorului sorbiţi-i/ otrava…/ vă cresc unghii de mort/ de ce nu înţelegeţi odatăŗ (De
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ce nu înţelegeţi). Exasperat, Petre Stoica livrează prezentul morţii, personajele sale
întruchipând strigoi care îşi află pe deplin identitatea în „lumea realăŗ; astfel planurile
inversate, punctul de referinţă cade într-un vid al existenţei : „îşi pipăie ochii şi ochii dispar
dintr-o dată/ apoi îşi uită numele originea şi rămâne singur…în lumea realăŗ (Se întreabă
unde e casa). Mortul viu revine acasă ca-n Infern, căci obiectele cândva însufleţite se
destramă în mâinile lui, alcătuind o recuzită grotescă. În acest punct, nu se mai cade să
afirmăm că „poetul este perfect sănătos la modul clasicŗ (Mincu 2007: 573), din moment ce
denunţă criza realităţii, întrebuinţând, demistificate, aceleaşi elemente care, mai ieri, apăreau
în albumul de familie la capitolul suveniruri.
Pe scena lumii măcinate din interior până şi basmele rulează clişee de coşmar : „Cine
mai intră în pădurea copilăriei/ Albă-ca-Zăpada a fost gâtuită de piticiŗ (Cine), „Scufiţa
Roşie e violată de paraşutiştiŗ, fondul intangibil al sufletului omenesc, vârsta care mai
conserva puritatea este maculată de bucăţi de imagini post-Hiroshima, basmele iau o turnură
tragică, înăuntru rătăcesc „animale bolnave de iradiere”, „pădurea-i pardosită cu
cranii„…„benzina pădurii albite şi norul pluteşte în flăcări arde aproape o sută de aniŗ (Să
n-o împrăştie vântul). Poetul nu mai poate eluda realitatea, însă ea apare totuşi filtrată Ŕ
artefact al viziunii soft-expresioniste : „pădurea copilăriei/ s-a înecat într-o găleată cu tuşŗ,
„Poetul fumează nori şi arată drumuri inverse/ unii îl cred şi-şi mută turma de oi înspre lupiŗ
(O casetă cu şerpi). Oricât ar încerca să forjeze lumea după propriul plac, aceasta tot „îi
trimite o casetă cu şerpiŗ, din inadvertenţe şi neconcordanţe, din răzbunările sorţii se naşte
poezia care singură transformă veninul, neputinţa în forţă şi inspiraţie „…ochiul magic se
aprindeŗ și care, la fel de natural, asmute lupii flămânzi ai iluziei asupra lor înșiși.
Cuvintele, nici ele nu scapă de aneantizarea generală : „mâncăm coaja cuvintelor
goale apoi adormim/ în haine de geniiŗ, încrederea în semnificant, atunci când semnificatul
agonizează, nu i-o mai poate reda nimic („când deschideţi gura se oxidează luminaŗ - Cu
mâna la inimă) aşa cum nu se mai repară, post-factum, dezastrul. Astfel, limbajul morţii
apare mult mai semnificativ : „mesajelecrapilor iradiaţi care în şoaptă vorbesc/ un limbaj
mai moale, mai tristŗ (La masa şoarecilor iarna), precum şi testamentul părinţilor, al celor
care au trasat o istorie acidă, a disoluţiei universale, în jurul urmaşilor, întemniţându-le
destinul: „plângeţi copii curând veţi afla/ că mesajul părinţilor a fost aşternut/ pe hârtie de
turnesolŗ (Pe hârtie de turnesol).
Copiii sunt înfăşaţi în resturile calamităţilor „…cenuşa caldă o pun/ în leagănul
copilului/ să n-o împrăştie vântulŗ şi, de această dată, poezia înregistrează reflexiv, cu trăire
personalizată Ŕ eul liric fiind implicat la nivelul intensităţii limbajului Ŕ pulsul unui timp ce se
ţine cu ghearele de sensul vieţii oamenilor : „un secol iese din altul înfăşurat în scutece/ de
praf ŗ, chiar daca ciclicitatea anonimizează fiinţa: „şi nu uita nu uita…niciodată/ destinul
planctonului ŗ.
Dacă în primele volume, Petre Stoica şi-a demonstrat tandreţea faţă de personajele
periferice, simple, locuitori ai satului copilăriei împietrit în timp, acum individul se găseşte la
periferia istoriei (deci tot pe margine, chiar şi atunci când se revoltă, poezia nu-şi iese din
contur), Cartea de vise prezicându-i cum „sub şenilele tancului în curând vei şuieraŗ, căci
idealul a fost de mult monopolizat „Visătorii care pleacă vor găsi certitudinea în burta/
rechinuluiŗ și „Bătrâna poartă în spinare o legătură de crengi uscate/ în gând aprinde focuri
înalte/ la care mâinile ei nu vor ajunge niciodatăŗ într-un timp care-ţi cere „doar să gresezi
maşina de gândit automatŗ.
După ř89, în volumele Piaţa Tien An Men II şi Manevrele de toamnă, Petre Stoica
întrebuinţează tot mai pronunţat satira, ironia, scriind o poezie cu tentă socială; acum ne arată,
abia mijite, „coarnele de diavol ŗ promise, lirismul se autodevorează ca ineficient („În nici un
caz lirism pentru burţile care aşteaptă la coadă/ cu o hazlie răbdare mioriticăŗ) şi inutil
pentru simţurile pervertite ale călăilor care-şi primesc „acasă pensia în plic parfumatŗ
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(Numai pentru morţi). Repetiţia trădează inflexiuni acute („minciuna împrăştiată în urina
noului filosof/…minciuna rostită până şi-n clipa orgasmuluiŗ - Elegie) şi neîncrederea în
viitorul eternelor reîntoarceri, teama de „încă un naufragiu sub pavilion românescŗ (Banală).
Însă aceste inflexiuni vin, cumva, târziu, după monotonii care rodează.
Singura speranţă de mântuire și purificare rămâne moartea veritabilă („Doamne
mântuieşte-ne şi aruncă o bombă cosmică/ peste minciuna care zi de zi/ ne roade viscereleŗ),
după ce întreaga viaţă, supusă voinţei celorlalţi Ŕ aluzie clară la comunism Ŕ („peste câteva
clipe…are loc execuţia mea/…prea am iubit cu ardoare… adevărul/ moşteniţi-mi curajulŗ Limba suav atârnând), a fost o experienţă pe viu a morţii „până atunci domnişoară
stewardesă/ vă propun un zbor de agrementŗ. Sarcasmul, cinismul atribuit de către poet
acelor „profesori de vacarmŗ care hotărăsc destinul pentru alţii, chiar şi moartea „citiţi pagina
finală se explică acolo/ încotro să plecaţi după moarteŗ, va fi întrebuinţată cu efect de
bumerang pentru a contrabalansa în perimetrul artistic, printr-o lovitură mult mai subtilă.
Uneori, din păcate, cam prea subtilă, după cum remarcă şi Matei Călinescu (1973: 123):
„Acest teribilism ingenuu….E o contrafacere, lucidă şi visătoare, surâzătoare în ciuda unui
gust amar…ameninţarea se încheie cu inaugurarea unui jocŗ („După moartea mea daţi piatra
la o parte/ veţi găsi mesaje scrise cu cerneală simpaticăŗ).
Un expresionism mult mai puţin suav se remarcă în versurile de bătrâneţe, când Petre
Stoica polemizează cu poezia solară („dar elanurile mele candide şi încrederea în religia
vrăbiilor/ nu vor mai reveni niciodatăŗ - Dansuri şi zâmbete) şi prezentul devine o
anticameră a morţii „oasele care susţin acum vertical tristeţea/ mă poartă spre zone fără
afirmaţii şi fără uşiŗ (În direcţia câinelui). Blocat în vârstă şi nemaiîndrăznind să facă
afirmaţii ori să-şi imagineze cu acelaşi aplomb, acum „visul vine pe scara de serviciuŗ, adică
de la periferia vieţii şi „ în bibliotecă mă întâmpină mari hărţi ontologiceŗ (Preludiul zilei).
Deci lectura şi scrisul, poezia îi rezervă autorului său un destin, de aici încolo, livresc ce, în
siajul „teoriilor secundaruluiŗ îi va potenţa „capacităţile de absorbţie şi de mântuire ale
imperfecţiunii şi digresiuniiŗ (Nemoianu 1997), fiindcă Manevrele de toamnă prescriu
„împăcare este numele tău, bătrâneţeŗ, decăderea fiind, din această perspectivă, un rezervor
de latenţe.

Concluzii
Pentru un poet care a ignorat cu delicateţe şi obstinaţie prezentul ca fiind inautentic
pentru că „adevărul a fost secularizatŗ, „să uiţi trecutul şi să accepţi staniolul autenticŗ (Şi
nu uita şi nu uita) putem spune că este un act de curaj şi o schimbare la faţă în lirica de final
a lui Petre Stoica, când „toate drumurile duc mâine la râul/ care ne spală moartea adunată pe
faţă/ şi desigur vom fi/ treflă pe treflăŗ (Treflă pe treflă). Recunoscând, astfel, că viaţa, chiar
şi în poeziile candide, de evocare a personajelor, obiectelor din trecut, a fost, de fapt, moartea
în viaţă faţă de care moartea în moarte este perspectiva/lumina unde fiecare devine egal cu
sine (treflă pe treflă) : „În acest orăşel golit de trecut/ şi plin de cântare false/ trăieşte o
femeie sora dimineţii…nimeni nu o vede/ eu îi simt lumina care-mi spală/ ruinele trupuluiŗ
(Din cronica bătrânului IV).
O interpretare de tip escatologic upgradat, antimetafizic Ŕ din care rămâne carcasa
interogaţiilor şi certitudinea morţii, rezultând că pune pe umerii fiecăruia în parte, implicit ai
poeziei, scenariul apocalipsei, escatologie despre care Petroveanu (1974: 253) spune că ar fi
neutralizată prin contrabalansul volumelor marcate de o tonalitate senină, conciliantă
(„aceeaşi concepţie dialectică aşezată la baza raporturilor dintre natură şi tehnică, nu ar duce
la stingerea terorii apocaliptice, a interpretării de tip escatologic...?ŗ) Ŕ i-ar da lui Petre Stoica,
în lumina liricii actuale, forţa necesară de a depăşi anumite convenţii şi prejudecăţi. Și chiar
dacă o atare interpretare poate părea abuziv impusă întregului corpus poetic, aceasta se susţine
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şi numai prin recurenţa (fie şi subtilă, câteodată scăpându-ne, datorită monotoniei) unei clarviziuni ce denunţă inadecvarea vârstei la timp(uri) pe un fond profund tragic, de origine
expresionistă, dar pe care poetul reuşeşte şi să o livreze parodiei, să o fragmenteze
(postmodern) în obiecte de recuzită preluate din aproape toate spaţiile poetice ale
modernităţii.
Poeţi de genul lui Petre Stoica, priviţi din lateral printr-o „mişcare ocolităŗ, centrată pe
detaliul operei lor, sunt ilustrativi pentru o poezie a latenţelor, a unui proteism care se
dovedeşte fecund, dacă nu pe deplin în cazul operei care l-a generat, cu siguranță pentru
nuanţa de contrast, atât de necesară percepţiei marilor înnoiri.
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