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Magda Cârneci, Poeme Trans, Editura Tracus Arte, București, 2012

P

e vremea cînd optzecismul era glorios, iar Magda Cârneci

(Editura Tracus Arte, București, 2012); firește – pentru că e

syracusană seducătoare, mai toată lumea constata la poezia ei

Ample, cum se cade unei epopei de revelații, poemele dez-

era militantă de postmodernism & feminism și arăta ca o

vorba de un fel de antologie-ecuație.

avîntul vizionar și imperativitatea dicțiunii, sacadată și vibrantă

voltă (nici nu s-ar putea spune că doar transcriu, deși Magda e

păstrat cu o tenacitate transmutată în vocație, chiar dacă e con-

direct) sinteze de experiențe sau experiențe sintetice, iar acolada

ca niște flash-uri apocaliptice. Sunt lucruri pe care Magda le-a
vinsă că volumele ei „nu seamănă prea tare unul cu altul” (cum

zice în cuvîntul înainte de la antologia Haosmos și alte poeme,
scoasă la Paralela 45 în 2004; ce-i drept, seamănă doar cît trebuie și se deosebesc doar cît se cuvine). Nu știu de ce Magda

se bătea pentru postmodernism (dar fiecare are postmodernismul pe care-l vrea, așa că…), pentru că poemele ei rulau pe

șine romantice și expresioniste și foloseau de carburant unități

vizionare și existențiale contopite după sistema oximoronică,
de contragere a contrariilor, așa încît să rezulte eminent niște
aprige reportaje „apocaliptic-aurorale”, ca să zic după ea. Pe

deasupra, i se mai întîmpla și să aibă „acces”, e drept că doar

„din cînd în cînd”, „la fulgurante stări dezmărginite, la simțiri
universale, cînd ești una cu planeta întreagă și aceasta e vie, e
vie, și-ți transmite tăcut dragostea ei învăluitoare” (din aceeași

confesiune-profesiune). Firește că poemele s-au specializat –

dar nu încetul cu încetul, căci acesta e un ritm pe care Magda,
frenetică în discurs, nu-l cunoaște, ci destul de brusc – în

captura de asemenea fulguranțe, aranjate metodic în scenarii.
Fiecare poem dezvoltă un scenariu existențial și de iluminare

(care, la Magda, poate fi și entropică, nu doar beatitudinală),
făcînd monografia unei revelații printr-un fel de epică febrilă a

notațiilor. Poemul devine locul unei „fenomenologii” vizionare
arcuite peste existențial, un traseu de spiritualizare transpus
într-un ritm pur al etapelor. Cu atît mai mult volumele devin

ample scenarii de epică a transfigurării și levitațiilor (în sus și-n
jos, dacă-mi dă voie conceptul), iar în cadrul lor fiece poem
stă unde-i e locul din scenariu; programatismul inițial și origi-

nar al Magdei devine astfel demonstrativism, iar poemele – și

volumele și mai și – se transformă în expediții demonstrative

în transcendențe, în procesualități vizionare conduse de o idee.
Nu-ncape vorbă că e multă premeditare în aceste construcții și
că spontaneitatea imaginativă trebuie doar să justifice armătura, dar nu și s-o ascundă. Dintre toate volumele Magdei, cel

mai „dogmatic”, mai demonstrativ și mai articulat pe ideea
unificatoare a scenariului expiativ-extatic e, firește, Poeme Trans
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un fel de reporter din Patmos, căreia filmul viziunii i se arată în
lor închide, aproape regulat, o întreagă istorie de iluminare și

ascensiune. Punctul contemplativ e sus de tot, peste ceea ce s-ar

putea numi, după Bachelard, „contemplație monarhică”, una ce,
totuși, ține lumea în detalii. Magda privește însă de acolo de
unde detaliile lumii nu se mai disting și tot ce vede ea e un peisaj de principii și stihii, de energii și substanțe adunate la coloc-

viu apocaliptic: „Peste vîrfuri/ apa limpede a ochiului enorm și
tăcut,/ privind înapoi contemplîndu-se peste vîrfuri// O orgă
nebună. Creierul își varsă/ cascadele lui de vedenii și sunete,/
menajeriile și istoriile, timpii de cărbune și platină,/ mierea și
laptele și petrolul,/ privind înapoi, alfabete, miraje, nirvane,/
și golfuri largi și întunecate păduri,/ amfiteatre și labirinturi

umplute cu apă, adunînd/ secundele toate în vaste grămezi de

nisip,/ în delta uriașă din centru/ în matricea ascunsă, obscură”
etc. (Fugă pentru instrumente necunoscute). Scrisul acesta totali-

zant (dar totalizant prin reducția la fenomene, ceea ce induce un

fel de incantație conceptuală, o nominalizare generală a lumii,
nu totdeauna de folos liric, aș zice) face reportajul unor spasme

vizionare, dar și mai mult pe al unei procesări în contopire; premisa lui e un fel de erotism de cunoaștere, de participare prin

contopire mistică: „Îmi trebuie mai multe auzuri,/ îmi trebuie

mai multă viziune, miriade de ochi, o mie de guri:/ aud, aud, nu
înțeleg tot ce aud, dar aud,/ nu pot înțelege decît cuprinzînd,/
înghițind acest zgomot imens, această veche dezordine,/ dîn-

du-i chipul meu, ochii mei, gura mea,/ lăsîndu-mă înghițită în

cele din urmă de tine,/ vastă liniște, vastă iubire/ care te apleci

dinaintea mea/ ca să ridici din praf/ o pană de pasăre”. Practic,

Magda ar vrea să scrie poemul acela de „însumare” imnică totală,
cel pe care „numai marea,/ meduzele cînd plimbă sub clopotele verzi” e în stare să-l scrie (nici Barbu n-a reușit, decît să-l
enunțe ca ipoteză necesară a celebrării). (Se-nțelege că Magda

nu face ermetism, dar o contragere intelectuală a lumii tot face).
„Revelațiile” sale (nu-s sigur că e un termen potrivit, fiind vorba,
de fapt, de niște procesualități revelatorii) au epică interioară și

se mișcă în ritmul transfigurării, dar Magda le mai pune de
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sprijin și trame epice ca portativ de erupție și etalare vizionară.

care, mai ales, resuscitarea unui nou sentiment al „titanismului”

cartoline expresioniste așezate în diorame: „am văzut Pămîntul

și totul într-un reportaj patetic al devenirii ca dramă de ascen-

Cum e cazul schemei convenționale din Voiaj spațial, prilej de
ca un glob ocular smuls din orbită/ învîrtindu-se șuierător ou de

paște pictat în/ șuvițe verzi și albastre scîntei aurii și pete întu-

necate/ ca un encefal dezgolit trist îndepărtîndu-se-n spațiu”
etc. Epica aceasta de frisoane spirituale are, firește, o dialectică

programată ce acoperă deopotrivă supra- și infra-realitatea,
Magda voiajînd cu același scrupul de frenezie și-n interiorul

sinelui, acolo unde angoasele stau ghem, iar regimul de crispare
al ființei strivește, parcă, și limbajul: „Iar înăuntru sinele mic un

copil pierdut în bunkerul antiatomic își suge degetul și plînge
și plînge invocînd-o pe mama, mami, ami, ay, ay/ Iar înăuntru

eu, noi așteptînd o minune care să ne scape de eu, eu, mine,
mine, ine, eu, e, u/ Și minunea să vină SĂ VINĂ într-un tîrziu
acolo în subsol în adîncul pămîntului să aprindă un chibrit cu o

flacără stranie răcoroasă să ardă brusc gunoaiele falsei carverne

din jur s-o umple cu miros de trandafir, violete și mosc” etc.
(Trezirea). Că Magda e ultima romantică (feministă) ascunsă

după o gramatică expresionistă se vede din reprogramarea vizionară a unor teme aproape de exclusivitatea romantică, între

uman, o procesare în dimensiuni „cosmice” a condiției umane –
siune: „Zăceam moartă ori adormită pe fundul unei bătrîne

caverne; nu știu cum ajunsesem acolo; căzusem: împrejur era
un dens, pămîntos întuneric.//...// Zăceam undeva în adînc, era
întuneric: simțeam deasupra un lung culoar rece de aer; vroiam
să scap de jos, din închisoare.// Și cu un mare efort, de parcă

mă smulgeam din plumb, dintr-o rea gravitație, m-am ridicat
lent în genunchi, apoi în picioare, m-am apucat de colții de piatră;//…// Pînă ce am ajuns, nu știu cum, la capăt, în vîrf. Eram
într-un fel de cabină rotundă. Vîntul cel viu brusc de oprise.//

Mă simțeam ușoară ca o pană într-o nacelă deasupra pămîntului; o bucurie nedescrisă mă invada.//…// Priveam printr-un

iris, vedeam lumea albastră dintr-un om vast pînă la stele, mult
mai cuprinzător ca pămîntul.// Omul acela se privea într-un fel
de oglindă. În ea se vedea o femeie ce se privește într-o oglindă

solară,/ înconjurată de oameni vaști, transparenți, de lumină.

Din oglindă mă privea surîzînd chiar Eu Însumi” (Urcarea). Iată,
așadar, că Magda atinge și extazul identității cosmice. Ceea ce
înseamnă că poetica ei de contopire e trăită pînă la capăt.
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