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Nichita de după Nichita.
Vârstele lecturii

Adrian Lesenciuc

În 1984 Nicolae Manolescu surprindea trei
receptări diferite ale poeziei lui Nichita Stănescu,
numindu-le „lecturi”: euforismul necritic la
debut, receptarea pigmentată cu reacţii de
respingere (Marin Mincu, Gheorghe Grigurcu şi,
cel mai vehement, Şerban Cioculescu) a unui alt
tip de lectură, respectiv receptarea sintetizatoare
după moartea artistului (cu menţiunea că Marin
Mincu şi-a schimbat radical punctul de vedere,
iar receptivitatea noului tip de lectură, suprapus
celui optzecist, a fost oarecum superficială). A
rămas posterităţii, în schimb, unanim
recunoscuta „reformă în limbaj”. Conştient de
profetismul poetului, în general, de starea de
voyance de care aminteşte Rimbaud, Nichita nu a
mizat pe receptarea totală în epocă. Abia acum se
poate vorbi despre o viziune sinoptică a marii
opere stănesciene şi era de aşteptat să asistăm la
reconsiderarea sa. Nu cred să-mi asum un risc
foarte mare, nota C. Crişan, afirmând că poezia lui
Stănescu va fi la fel de modernă ca limbă chiar în
2020, după care ea va deveni, oricum, o carte de
învăţătură, un document. Nici eu nu cred să mă

hazardez afirmând că Nichita Stănescu promovează întoarcerea la tradiţie prin experimentul lingvistic, că „laserul
lingvistic” continuă să taie canoane după forme în strict acord cu fundamentul autohton, că poezia lui este şi va
rămâne actuală atâta timp cât Poezia nu va degenera – pe fondul amestecului axiologic – în nonpoezie.

În acest decor al receptării, ”Necuvintele” încep să prindă formă.
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