
Deşi poate părea că volumul are o compoziţie fragmentară, 

eterogenitatea substanţei sale este legitimată de coagularea pe 

parcurs a unor serii de conectori reprezentaţi de obsesiile autoarei, 

care, literaturizate, se convertesc în laitmotivele cărţii. Printre 

cele mai puternic conturate obsesii se numără moartea, asemă-

nată unei mişcări pendulare „din lumea asta în cealaltă şi înapoi” 

şi tăcerea, care instituie o lume subminată de imposibilitatea 

racordării la Universul mistic şi revelator al poeziei, ca exerciţiu de 

supravieţuire. 

Se profilează, astfel, proeminent concepţia autoarei despre 

menirea şi condiţia poeziei: 

„Pentru un poet autentic, poezia e […] expresia unui mod de 

viaţă. Mai precis, a felului cum se raportează la lumea din jur şi 

cum răspunde la semnalele din afară… Poezia e, fără îndoială, un 

exerciţiu de supravieţuire. Atunci cînd trudeşti asupra unui vers, 

uiţi de durerile care te apasă, de timpul care trece şi de moartea 

care te pîndeşte de cînd te-ai născut”,  puterea  logos-ului deve-

nind nemărginită. Totuşi într-o lume în care nimeni nu mai are 

nevoie de poezie, aşa cum menţionează autoarea, paradoxal, se 

continuă să se scrie, iar autoarea dezvoltă o înclinaţie pentru 

autorii tineri mai fragili, Claudiu Komartin şi Andra Rotaru. 

Exerciţii de supravieţuire, volum catalogat chiar de Ileana 

Mălăncioiu drept „roman polifonic cu personaje reale”, se struc-

turează pe două planuri narative. Unul este reprezentat de cel al 

personajelor şi al tabloului care se coagulează utilizând drept 

vehicul subiectivitatea imanentă transferării imaginarului real în 

cel al scriiturii; cel de-al doilea delimitează o panoramă înche-

gată prin procesul lecturării operei, ce se desfăşoară în faţa citito-

rilor ca un mozaic care abundă în imagini reliefate.  „Personajele” 

sunt ancorate într-o descoperire a lumii literaturizate, autonome, 

care se recreează în mod distinct cu fiecare lectură. 

Ileana Mălăncioiu, Exerciţii de supravieţuire, 

Iaşi, Editura Polirom, 2010.

Exerciţii de supravieţuire – 
o cheie în descifrarea biografiei şi scriiturii 
Ilenei Mălăncioiu

C
aracterul confesiv, dublat de ironie, comportat de 

corpusul de texte reunite în volumul intitulat Exerciţii 

de supravieţuire, apărut sub semnătura Ilenei 

Mălăncioiu la Editura Polirom, Iaşi, 2010, îşi revendică 

ingeniozitatea printr-un melanj de subiecte literare, tematici 

personale, concepţii despre literatură şi despre maniera în care a 

influenţat comunismul scrierile vremii, dezbătute în cadrul unor 

interviuri acordate în ultimii şapte ani – dintre interlocutori îi 

amintim pe Marta Petreu, Daniel Cristea-Enache, Lucia 

Ivănescu, Eva Iova, Lucia Negoiţă; de articole publicate în presa 

literară (Lucian Raicu – in memoriam; De unde nu este nici Dum-

nezeu nu cere; Riscul de a privi memoria ca zestre;  Aplaudarea la 

scenă deschisă a mortului; De la Bucureşti la Dublin, via Bacău; 

Moartea ca artă pentru artă), cărora li se adaugă transcrierea 

conferinţei Vina tragică, susţinută la Teatrul Naţional din 

Bucureşti. 

Poemul-motto al volumului, Cele şapte vămi, reprezintă un 

element de ghidare prin pânza textuală ţesută de Ileana 

Mălăncioiu, compusă din relatarea unor evenimente care i-au 

marcat autoarei atât destinul personal, cât şi pe cel literar; 

mărturisiri ce au în vizor schiţarea biografiei, a crezului ei literar 

şi chiar a manierei în care a reuşit să-i păstreze acestuia structura 

intactă, în ciuda influenţei exercitate de către comunism; precum 

şi împărtăşirea perspectivei critice asupra mitizării destinelor 

scriitoarelor Sylvia Plath şi Nelly Sachs datorată amplificării 

importanţei biografiei acestora şi a plasării valorii reale a ope-

relor lor în fundal. 

Referindu-se la „elementul biografic”, Ileana Mălăncioiu 

consemnează că ea „aparţine şi nu aparţine generaţiei '60”. În 

acest sens, autoarea nu uită să menţioneze că scriitori precum  

Eminescu, Bacovia, Dostoievski, Lucian Blaga, Kafka şi 

Shakespeare şi-au lăsat amprenta asupra scriiturii sale şi invită la 

relecturarea acestor autori canonici, la redescoperirea lor: „mă 

aflu la vîrsta de recitire a cărţilor care au contribuit cel mai mult la 

formarea mea şi în care mă regăsesc cel mai bine”.  

Recenzii

ALEXANDRA ROXANA LAZĂR

C
omunismul poate să-l modeleze pe om într-un chip cu 

totul spectaculos, să-l transforme într-o marionetă 
politică, absolut opusă clasei căreia i-a aparţinut 

anterior, ca pe invalidul cunoscut la Odesa: „Este un intelectual 
rafinat, se pasionează de arheologie, pictură şi cărţi rare”, acesta, „o 
figură frumoasă de «fost», trăind la marginea vieţii sovietice, mă 
tulbură cu existenţa lui penibilă şi bucuria sa”, pentru că „îşi câştigă 
existenţa, într-un fel impropriu infirmităţii sale, conducând 
delegaţii de muncitori sovietici prin muzee, fabrici noi şi instituţii” şi, 
deşi „paralitic de ambele picioare şi tuberculos, mătăhăind în cârje, 
din toate proprietăţile de ieri nu mai are decât un parter luminos, 
garnisit cu mobile frumoase, ca şi biblioteca sa foarte frumoasă. Pen-
tru că i le-au lăsat, păstrează bolşevicilor o recunoştinţă impre-
sionantă”. Incredibil, individul este un vajnic susţinător al noului 
regim, condamnând ferm orice tentativă de revenire la ordinea de 
stat anterioară: „El se cabrează pe cârje, la ideea singură că 
«profitorii» vechiului regim ar îndrăzni într-o zi să se atingă de 
ordinea nouă. El însuşi mi-o spune, cu dezgust profund că a fost unul 
dintre aceşti «profitori»”. Totală şi dureroasă transformare, de 
vreme ce nici măcar propria-i stare deplorabilă nu-l abate de la 
convingerile nou şi definitiv căpătate (sau, zicem noi, o frică 
profundă care se materializează prin bizarerii exterioare??): 
„Această gravitate o cunoaşte acum şi o găseşte impozantă, bogată în 
lupte, suferinţe, dar de asemeni cu bucurii reale şi meritate”. Con-
cluzia vizitatorului stupefiat nu poate fi alta decât: „Vanitate, 
exces, exploatare, indiferenţă faţă de tot ce este progres uman şi 
incapacitate în a simţi gravitatea vieţii”.

În contrapunct, tot la Odesa „am pătruns pentru prima oară în 
casa directorului comunist al unei mari întreprinderi de Stat. Am ieşit 
de la el dezgustat. Interior de proaspăt îmbogăţit, de mic burghez, 
confortabil după pofta inimii şi gemând de lucruri bune. Avea ca 
stăpână o femeie searbădă şi înzorzonată şi ca maistru, un muncitor 
modest, ce nu-şi revenea din chilipirul ce i-l aducea legitimaţia de 
comunist”. Şi din aceste două fragmente se poate observa care este 
opţiunea umană a lui Panait Istrati: dacă sărmanul intelectual, 
grotesc prin transformarea suferită, îi inspiră milă şi-l stupefiază, 
motiv pentru care îi conferă un spaţiu destul de amplu al evocării, 
cei trei parveniţi sunt prezentaţi succint, cu un condei sigur, 
eficient în a le surprinde esenţa. Caustic şi ironic, autorul 

înregistrează, între achiziţii, pe soţia („stăpână”) şi pe maistru, 
mâna dreaptă a unui conducător de întreprindere. 

Interesant este portretul pe care scriitorul i-l face lui Mihail 
Pugaciov, cel care asigură paza studiourilor de filmare „Vufku”, 
urmând a fi abandonate, „prima personalitate bolşevică fanatică, ce 
se dedublă pentru noi într-un prieten tandru, sentimental, inteligent. 
[…] Mişa e un om pur, un sincer, o inimă”. Istrati observă, cumva 
amuzat, cum, la început, rusul trece prin stări sufleteşti con-
tradictorii: este „plin de admiraţie”, dar „devotamentul îi impune o 
rezervă curtenitoare”, pentru ca mai apoi, în stil istratian, să 
„devenim fraţi”. Când oaspetele îl va întreba de ce nu se lichidează 
mai degrabă „fabrica de filme”, Mişa răspunde ca din cartea… de 
învăţământ politic: „– Se va lichida totul, dar nu se poate face cât ai 
bate din palme. Nu-i cu putinţă. Suntem debordaţi şi lipsesc oamenii. 
Revoluţia înseamnă mult, dar după Revoluţie situaţia e alta. O veţi 
vedea, când o veţi face în Europa”. Prietenia curată, frăţietatea sunt 
cele care-l fac fericit pe Istrati, nu politeţea impusă de protocol, 
nu falsitatea vizibilă a oficialilor. Omul de rând este adevărat, 
politrucul se preocupă de alte chestiuni, mult mai importante 
pentru sine şi, apoi, pentru sistem.

În Basarabia cunoaşte o ţărancă („basarabeancă sau grecoaică, 
nu vreau să precizez, căci aş putea face să o trimită în Siberia”) care, 
în simplitatea ei, îşi exprimă nedumerirea faţă de noua ordine, 
sovietică, neputinţa de a reacţiona la nedreptăţile noilor auto-
rităţi. Monologul ei, lipsit de comentariul scriitorului, curge 
molcom şi trist ca un şuvoi de sfârşit al ploii. Am reorganizat 
mesajul pentru a conferi o logică pe care, îndeobşte, spon-
taneitatea n-o deţine. Spusele ei, o spovedanie, sunt cutremurător 
surprinse: „De la început am fost cu bolşevicii. Bărbatul meu s-a 
bătut în războiul civil, a făcut parte din primul soviet şi a murit de pe 
urma rănilor”. În aceste condiţii, „Nimeni nu poate să ne poarte pică. 
Şi totuşi, suntem lipsiţi de orice posibilitate de a ne câştiga existenţa”. 
Femeia recunoaşte, ca pe o vină, „nu sunt decât o mamă care vrea 
să-şi crească copiii – băiatul şi fetiţa de colo – cât mai cinstit posibil”. 
Dar, la drept vorbind, „nimeni nu este aici adversarul regimului şi 
nici adept”. Lumea este prea necăjită şi săracă pentru a mai avea 
timp şi de politică. Realitatea comunităţii rurale nu le este de 
vreun folos spre a se „lumina”, aşa că „nu suntem comunişti […], 
f iindcă la drept vorbind, nu ştim ce înseamnă asta. În satul nostru, 
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La o nouă lectură


