
1



2



3

de colecț ie

 Nr. 2



4



5

Alexandru 
Mușina

Regele dimineții

P o e M e  A l e s e  d e 

Radu  
Vancu

Fotografii de Ana Popenco



6



7

Despre autor

Alexandru Muşina (n. 1 iulie 1954, Sibiu – d. 19 iunie 
2013, Braşov) a absolvit Facultatea de Limba şi Literatura 
Română a Universităţii Bucureşti în anul 1978. În 1995, a de-
venit doctor în filologie al aceleiaşi universităţi.

A predat limba franceză la Liceul Industrial din Întorsura 
Buzăului (1978-1989), a fost cultivator de flori (1989-1990) şi 
redactor-şef al revistei „Interval” (1990-1992).

A fost profesor de literatură comparată şi scriere creatoare 
la Facultatea de Litere a Universităţii „Transilvania” din 
Braşov şi director al Editurii „Aula”.

Volume publicate: a)  poez ie :  Cinci (volum colectiv), 
Litera, 1982; Strada Castelului 104,  Cartea Românească, 
1984; Lucrurile pe care le-am văzut (1979-1986), Cartea 
Românească, 1992 (ed. a II-a, Tracus Arte, 2013); Aleea Mi-
mozei nr. 3, pontica, 1993; Tomografia şi alte explorări, Mari-
neasa, 1994; Tea, Axa, 1997; Personae, Aula, 2001; Şi animalele 
sunt oameni!, Aula, 2002; Hinterland, Aula, 2003; Poeme 
alese (1975-2000), Aula, 2003; Poeta, poetae, Aula, 2008; Al-

7



8

bum duminical, Aula, 2008; Regele dimineţii, Tracus Arte, 
2009; Cordilio, Bibinia & comp., Tracus Arte, 2012; Dactăr 
Nicu & his Skyzoid Band, Tracus Arte, 2013 (postum); Ope-
ra poetică, vol. 1-2, Tracus Arte, 2015 (postum); b)  Roma n: 
Nepotul lui Dracula, Aula, 2012; c)  E seu r i :  Unde se află 
poezia?, Arhipelag, 1996; Eseu asupra poeziei moderne, Car-
tier, 1998; Sinapse, Aula, 2001; Paradigma poeziei moderne, 
Aula, 2004; Supravieţuirea prin ficţiune, Aula, 2005; Scriso-
rile unui fazan, Cartier, 2006; Scrisorile unui geniu balnear, 
Aula, 2007; Poezia. Teze, ipoteze, explorări, Aula, 2009; Teo-
ria şi practica literaturii, Muzeul Literaturii Române, 2013;  
d)  A ntolog i i :  Antologia poeziei generaţiei ’80, Vlasie, 1993; 
ed. a II-a, Aula, 2002; e)  Volume în l imbi stră ine: Budi-
la-Express, Éditions Créaphys, paris, 1994 (poeme, în limba 
franceză); Pismata na edin gîsok, Balcany, Sofia, 2008 (Scriso-
rile unui fazan, în limba bulgară).
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Despre autorul ediției

R a du Va ncu (n. 13 iulie 1978, Sibiu) a absolvit Facultatea 
de Litere a Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu. Este confe-
renţiar la aceeaşi facultate şi redactor la revistele Transilvania şi 
Poesis internaţional. Coordonează secţiunea literară a revistei 
Timpul. A tradus în română din poezia lui Ezra pound, Willi-
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am Butler Yeats (Editura Humanitas Fiction) şi John Berryman 
(Casa de Editură Max Blecher). A publicat mai multe antologii 
literare pe diverse teme, singur sau în colaborare cu Mircea Ivă-
nescu, Claudiu Komartin ori Marius Chivu. A îngrijit ediţii din 
poezia lui Alexandru Macedonski şi Alexandru Muşina. 

Volu me de  poez ie :  Epistole pentru Camelia, Imago, 2002; 
Biographia litteraria, Vinea, 2006; Monstrul fericit, Cartier, 
2009; Sebastian în vis, Tracus Arte, 2010; Amintiri pentru tatăl 
meu, Vinea, 2010; Frânghia înflorită, Casa de Editură Max Ble-
cher, 2012; 4 A.M. Cantosuri domestice, Casa de Editură Max 
Blecher, 2015. 

E seu r i :  Mircea Ivănescu. Poezia discreţiei absolute, Vinea, 
2007 (ediţie revăzută şi adăugită, ART, 2015); Eminescu: Trei ese-
uri, InfoArt Media–Argonaut, 2011; Mistica poeziei: Lecturi în 
literatura contemporană, Muzeul Literaturii Române, 2013; Poe-
zie şi individuaţie, Tracus Arte, 2014; România vertebrată, Ade-
nium, 2016; Elegie pentru uman. O critică a modernității poetice 
de la Pound la Cărtărescu, Humanitas, 2016.

Dintre cărţile lui, Frânghia înflorită a fost tradusă în turcă 
(Çiçek Açan Urgan, Yitik Ülke Yayınları, Istanbul, 2015), iar 4 
A.M. Cantosuri domestice în maghiară (Hajnali négy. Házias 
cantók, Syllabux, Budapesta, 2016). Selecţii din poemele lui au 
fost traduse în engleză, germană, franceză, suedeză, spaniolă, 
italiană, flamandă, bulgară, sârbă, maghiară, turcă, greacă, rusă.
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Învingătorul

Nicio altă generație din literatura română nu a produs 
atîția poeți de primă mînă ca generația ’80. Cu excepția, 
poate, a aceleia interbelice; nu sunt cîtuși de puțin sigur că 
anii dintre cele două războaie mondiale au produs mai mulți 
poeți superlativi decît aceia ai sfîrșitului epocii comunis-
te, dar e pentru mine cert că, pentru a găsi o altă generație 
care s-o concureze în profuziunea producției de poeți pe 
aceea optzecistă, e nevoie să coborîm pînă la generația lui  
Arghezi, Bacovia, Blaga, Barbu, Fundoianu – lîngă ale 
căror nume de mari poeți se adaugă vreo 10-15 altele de poeți 
foarte buni, și cîteva duzini de poeți doar buni. Situație care 
se repetă, în oglindă, și în ceea ce privește ierarhia valorică a 
poeziei optzeciste.

performanța lui Alexandru Mușina e, așadar, nu doar 
aceea strict intrinsecă de a fi un poet foarte bun – ci și ace-
ea, contextuală, de a fi unul dintre cei mai buni patru-cinci 
poeți ai acestei generații atît de prolifice sub raport poetic. Să 
te impui, și încă atît de categoric, atît de ireductibil la orici-
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ne altcineva, atît de deplin indidivuat, în condițiile celei mai 
acerbe concurențe poetice din întreaga literatură română – 
iată ceea ce dă „sunetul secund” al acestei performanțe, ori-
cum extraordinare în sine.

Rîndurile expeditive de mai jos vor încerca să arate ce anu-
me din scrisul lui Alexandru Mușina a făcut posibilă această 
performanță – și, mai ales, ce anume a făcut posibil acest „su-
net secund” (care, cum știu melomanii, denotă rafinamentul 
suprem în artă; dacă se simte că fac aici o insinuare privind 
rafinamentul suprem al poeziei lui Mușina – ei bine, da, chiar 
asta fac).  

Venind, așadar, la explicația cauzei prime a acestui sunet 
secund, aș spune că aceasta originează în acea calitate rarissi-
mă pentru care Jung a inventat conceptul prețios (și denumit 
prețios) enantiodromia – adică tendința lucrurilor de a se con-
juga cu opusul lor riguros. Mai limpede spus, ceea ce face deo-
potrivă atît de irezistibilă și de inclasabilă poezia lui Alexandru 
Mușina este disponibilitatea ei extraordinară pentru antinomii. 
Aproape că nu există calitate pe care să i-o atribui care să nu co-
existe, în scrisul lui, cu calitatea ei riguros opusă.  Într-o lume în 
care poeții încearcă să fie din răsputeri unidimensionali, adicît 
pe cît posibil mai conformi cu propria poetică (sau, și mai rău, 
cu propria ideologie), un poet care să conțină simultan nu doar 
mai multe dimensiuni, dar și opusele lor e cu atît mai remarca-
bil, cu atît mai sesizant, cu atît mai atașant.
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Așadar, e cît se poate de adevărat că poezia lui Alexandru 
Mușina e, pe de o parte, aceea a unui bad boy cinic și negru în 
cerul gurii, mordant și sarcastic mai peste marginile iertate; 
însă, pe de altă parte, e la fel de adevărat că nimeni dintre 
marii lui congeneri (cu excepția lui Mircea Cărtărescu) nu 
a scris atîtea poeme de dragoste dărîmător de sentimentale, 
compromițător de emoționante. Și, de asemenea, nimeni din-
tre marii congeneri ai numitului bad boy (cu aceeași excepție 
a lui Mircea Cărtărescu) nu a găsit zăcămintele prodigioase 
de ingenuitate necesare ca să scrii cărți pentru copii – și încă 
așa cum e poezia lui Mușina pentru copii: sofisticată și inteli-
gentă, dar copilărită și seducătoare. Bad boy-ul are, așadar, o 
inimă de copil în pieptu-i de aramă. 

Apoi, e de asemenea adevărat că poezia lui e a unui arhi-
cultural, poundian declarat și practicant – care, așadar, nu 
doar că reciclează în scrisul lui forme poetice de o diversi-
tate enormă, de la sonetul italian la epigrama greacă și de 
acolo la poemul în proză, de la poeme-fulgurații la ample 
construcții hiperelaborate (asta fac și ne-poundienii, în fond), 
dar se îngrijește mereu, cu obstinație, maniacal, ca poezia lui 
să aibă toate cele trei straturi necesare ale poeziei – phano-, 
melo- și logopoeia, cu terminologia lui pound. Fără logopoe-
ia, „dansul intelectului printre cuvinte”, cum o definește po-
etul american, adică fără o energeia teoretică ale cărei linii de 
forță o ordonează, nicio poezie nu e completă, oricît melos și 
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oricîtă imagine ar avea. Mușina e poundian, înainte de toate, 
dincolo de referințele culturale și de repetatele declarații de 
atașament față de poetul american, prin această obstinație 
a poeziei complete, coerentă și consistentă la toate trei nive-
lurile, incredibil de greu de făcut (nici chiar lui pound nu-i 
reușește tot timpul), dar răsplătind efortul enorm prin as-
pectul definitiv al produsului. Cînd ai sub ochi un asemenea 
poem, indiferent cît de aproape de data producerii lui ești, îi 
vezi clasicitatea. Știi, altfel spus, că va arăta la fel de nou și de 
contrariant și de acaparant și pentru cititorul situat departe 
de acel moment al producerii.

Însă, în același timp, e la fel de adevărat că poetul acesta 
arhisofisticat e foarte user friendly, foarte prietenos cu citito-
rul, din cale afară de priceput în a da iluzia accesibilității. Nu 
degeaba un poem atît de complicat și de elaborat ca Budila Ex-
press circula în sute de copii în anii din urmă ai ceaușismului, 
așa cum aflăm undeva de la Nicolae Steinhardt; așa sofisticat 
cum e, poemul e catchy, te prinde de la bun început – și nu-ți 
mai dă drumul din fluxul lui hipnotic de imagini și de sentințe 
pînă la sfîrșit, chiar dacă nu-i prinzi codurile subtile, chiar da-
că-i ratezi hint-urile intertextuale etc. Ostentației sofisticării îi 
corespunde, așadar, o egală ostentație a accesibilității; poetul 
care ține să știm cît e de complicat ține, în același timp, să știm 
(și să știe) cît e de direct, de seducător, de „popular”, cum se 
zicea cîndva. 
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Ceea ce tulbură, poate, cel mai mult e să vezi cît de fune-
bre, cît de tanatofore sunt poemele acestea doldora de viață 
– și invers: să vezi cît de vitale, cît de energetice sunt poemele 
despre boală, despre delabrare, despre secătuire. Aici e chiar 
enantiodromia pură despre care vorbește Jung: în această 
transformare a unei energii psihice în opusul ei. Dar e cu atît 
mai tulburătoare cînd se petrece nu în tainițele și retortele 
subconștientului, ci asumată la vedere, sub ochii tăi, în texte 
deopotrivă puternice și debilizate, strălucitoare și calcifiate, 
exultante și vulnerate pînă în inima celulei. Sunt texte care 
supraviețuiesc en beauté suferinței pe care o descriu; sau, 
spus și mai exact, sunt texte care își supraviețuiesc. Numai 
la poeții puternici, în sensul dat de Harold Bloom sintagmei, 
poți găsi o astfel de poezie – a înfrîngerii, dar învingătoare; 
a bolii, dar vindecătoare. Foarte rar, și numai la poeții exem-
plari, se întîmplă ca suma tuturor anxietăților (de la cele ale 
influenței la acelea biologice și sociale) să dea o asemenea re-
zultantă. Deloc întâmplător, sunt poeții la care revenim cel 
mai des. Cei pe care ajungem, cum se spunea cîndva, să-i 
afecționăm.

Iată, în rezumat, calitățile care-l fac pe Alexandru Mușina 
unul dintre poeții cei mai puternici ai literaturii române con-
temporane: mai întîi, poezia lui completă (în sens poundian), 
sofisticată și arhisubtilă, e în același timp atît de directă și 
de prietenoasă; apoi, aerul lui de bad boy e mereu subminat 
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de o sentimentalitate intensă și generoasă (ca și cum Joker 
ar avea inima lui Batman, să zicem); în fine, hibridul acesta 
de vitalitate maladivă (și viceversa) face ca poemele lui să se 
vindece pe măsură ce își descriu boala. Și să te vindece și pe 
tine deodată cu ele, în timp ce te descriu, cu toate ale tale.

Adică să te facă și pe tine, cititorul, un învingător.

 - R adu Vancu 
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Strada Castelului 104 

   (1984)
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Întîmplare I

Vine unul la mine şi-mi zice
Că „nu şi nu, să-ţi citesc o poezie”.
Eu tocmai îmi curăţasem lichenii
Din emisferele pîlpîitoare şi eram
Cam obosit, aşa că nu l-am repezit îndeajuns.
El atunci desfăşură un inel.
Şi-mi zise: „Iată, aceasta e laguna
În care pescarii noştri obţin recolte
Superioare ihtiologic.”
„Bine, bine, zic, dar unde e cocioaba de sticlă
Înconjurată cu pari plini de capete vorbitoare?”
„De fapt, vezi dumneata, zise el, laguna
Aceasta productivă a înlocuit
pestilenţialele smîrcuri şi baba soterică,
Care oricum era o pată pe obrazul cinstit
Al universului înstelat.”
„Dacă n-are babă n-are niciun dumnezeu”
I-am zis şi am trîntit toate chepengurile
posibile între mine şi el. pe urmă l-am înjurat:
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„Fir-ai al dracului de trandafir leşinat!
Iar trebuie să trec la cîrpă ca un matroz ordinar,
Tocmai acum cînd hărţile îmi arătau
Nişte asimetrii de să te-apuce ameţeala.”
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Pavilionul de noapte

În casa aceea dormeau dansatoarele
Cu trupurile abia îndrăznind
Să lumineze în jur.
Uneori desfăceau degetele încet,
Rotindu-le ca pe un cuţit vineţiu
prin aerul tot mai umil şi mai greu.

În casa aceea dormeau dansatoarele,
Ca nişte răni ce abia se ghiceau.
Din toate părţile veneau ca un zumzet
De lăcuste, însă nimic
Nu se zărea în afară
De spasmul îngheţat al trupurilor lor.

În casa aceea dormeau dansatoarele,
După-amiezi lungi de convalescent,
Aerul era umil şi greu, ca şi cum
Ar fi voit să le smulgă cumva
Şi să le poarte în braţele lui de bătrîn.
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În casa aceea dormeau dansatoarele.
Aveam să o aflu mult mai tîrziu,
Cînd rănile îmi erau pe de-a-ntregul închise
Şi nu puteam ca să mai simt nimic.




