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revenirea în țară, Blecher supraviețuiește pentru a scrie 
și scrisul său pare a fi cel care îi dă energia necesară 
luptei continue cu morbul lui Pott. Bineînțeles, această 
imobilitate a lui Blecher a făcut posibil ritmul accelerat 
de scriere și editare a textului (probabil singurul lucru 
care se petrecea în viteză la Blecher era frenezia scrisului 
– atât de articole, cât și de corespondență sau ficțiune), 
dar el nu ar fi considerat niciodată literatura sau pictura 
(pe care o admira atât de mult; a scris chiar prezentarea 
unei expoziții a Luciei Demetriade Bălăcescu, căreia îi 
„furniza scenarii de tablouri”2 și a fost influențat decisiv 
de școala naivă a picturii românești, cu care are ca zonă 
comună predilecția pentru o „sensibilitate înclinată 
spre tragic și îmbogățite cu aluviuni existențialiste și 
suprarealiste”3) ca aflându-se într-un punct mort. 
Mai mult decât atât, există mereu când vine vorba 
de locul lui M. Blecher în avangarda românească o 
discuție peste care nu se poate sări: discuția despre 
viteză. Poezia lui M. Blecher este mai curând încărcată 
cu o notă letargică, venită tocmai din acea nostalgie 
bacoviană elevată, care apare ca urmare a unei 
complexe combinații de durere și optimism, pentru 
că, bineînțeles, atâta timp cât durerea nu se oprește, 
la un moment dat optimismul va dispărea. Chiar dacă 
Blecher prefera mereu să-și treacă sub tăcere durerile, 
menționându-le doar când era imperios necesar (sau 
asta cel puțin din punctul lui de vedere, pentru că 
Blecher era mai mereu atent, amabil și uneori excesiv de 
politicos), adică atunci când îl împiedicau să răspundă 
imediat unei scrisori sau să respecte un angajament. 
Așa că a vorbi despre „expresia cuvântului nou și plin 
de sine; expresia plastică strictă și rapidă a aparatelor 
Morse”4 în poezia lui M. Blecher ar fi mai degrabă o 
încercare inutilă, pentru că numai Poemul grotesc are, 
într-adevăr, nuanțe constructiviste, în care ritmul e 
alert, însă acest procedeu stilistic nu este utilizat de 
Blecher cu scopul de a aduce în prim-plan o viteză 
mecanică, așa cum și-ar fi dorit Vinea, ci cu scopul de a 
duce imaginea cât mai departe și de a o transforma, în 
final, în pictogramă. Apoi, Vinea spune în Manifestul 
său că „(Un bun reportaj cotidian înlocuiește azi orice 

lung roman de aventuri sau de analiză)”5. Cu toate că 
nu este vorba despre poezie aici, nu putem trece peste 
această aserțiune, din cauza faptului că ea vine într-o 
flagrantă antiteză cu ceea ce avea să facă Blecher în 
Inimi cicatrizate și (cu toate episoadele suprarealiste) în 
Vizuina luminată. În toate scrierile lui M. Blecher, fie 
că discutăm despre proză sau despre poezie sau despre 
corespondență sau despre articole, există o puternică 
notă personală, iar astfel „stârpirea individualismului 
ca scop”6 devine contraponderea perfectă a discursului 
blecherian. Să observăm însă cum se desfășura în 
formulă poetică această structură ideatică prezentată 
de Vinea în Manifest:

„Tu o
Tu
Ah tu...Ah tu
TUUUUUUU
Ah – tu..Ah
TUUUUUUUU
Ah-tu ah – tu ah – tu ah-tu ah
Tu Ah Tu Ah TUUUU
Ah-tu-ah, ah-tu-ah, ah-tu-ah
ah-ha-ah-ha-ah-haah-ha-ah
ah-Ha ah-Ha ah-Ha ah-Ha A H
a – a – Ah Ha
a a a a a a H
TUUUUuuuu
E E L E e oo noo ra.” (Eleonora)7

Aici, proiecția figurii feminine are o dublă 
dimensiune – ironică și sexuală. Blecher nu privește 
însă niciodată figura feminină cu detașare ironică, ba 
mai mult decât atât, din poemele sale nu reiese această 
notă de superioritate (atașată totuși), ci mai degrabă 
raportul este inversat („Iată-mă-s câinele tău cu blană 
de franjuri” – Menajerie). Dacă la Vinea vorbim 
despre o notă de superficialitate care planează asupra 
poemului (de dragoste?), o notă vădit ludică, la Blecher 
mai mereu sentimentalul înseamnă dramă: „Și peisajul 
deschis beant / înseamnă lipsa ta” (Poem).

De asemenea, un alt punct important asupra căruia 
este necesar să ne concentrăm atenția este experimentul 
grafic de formă. Aproape toți poeții de avangardă (fie 
ei români sau nu) au încercat să rupă structura clasică a 
poemului – și aici nu este vorba doar de rimă sau ritm – 
și să se prezinte în fața publicului cu o creație profund 
originală (punând, astfel, accentul pe forma de afișare a 
produsului – reclama lui Breton). De la Voronca până 
la Stephan Roll, toți experimentează grafic pe linia 
Blastului lui Pound și a caligramelor lui Apollinaire, 
cu fonturi diferite, cu caractere de dimensiuni diferite 
sau întoarse pe verticală, cu formarea unor cuvinte din 
litere așezate unele sub altele și așa mai departe (pentru 
că pot fi identificate o multitudine de metode). Blecher 
nu a părut să fie interesat de acest lucru. Sigur, și el 

Sursă foto: https://hyperliteratura.ro/inimi-cicatrizate-al-
scriitorului-max-blecher-va-fi-ecranizat-in-regia-lui-radu-jude/
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expresiei primare.”; „NOI: Sintetizăm voința vieții 
din totdeauna, de pretutindeni și eforturile tuturor 
experiențelor moderne Cufundați în colectivitate, 
îi creăm stilul după instinctele pe care de-abia și le 
bănuiește”12. Aceste experiențe moderne despre care 
vorbește Călugăru ajung, în anii douăzeci, să mai fie 
doar într-o mică măsură personale și să tindă, din ce în 
ce mai tare și încă de pe vremea aceea, spre sincronism, 
dar nu un sincronism ideologic (pe linie lovinesciană), 
ci sincronism concret, de tip audio-vizual (la care se va 
ajunge abia odată cu postmodernitatea).

În același număr al revistei Integral (și chiar dacă 
noi am arătat deja că afinități cu suprarealismul 
există fără nicio tăgadă în opiniile primei generații a 
avangardei românești – pentru că a doua generație avea 
să considere această metodă ca cea mai potrivită pentru 
structurile lor interne), Ilarie Voronca desființează 
suprarealismul teoretizat de Breton doar cu un an în 
urmă:

„Suprarealismul e încă din seria străduințelor sus amintite. 
Pentru efortul acesta, entuziasmul nostru i-l dăruim întreg. 
Pentru posibilitățile și fecundarea lui, însă, rezervele noastre 
sunt infinite. Față de avuția de inedit a curentelor precedente, 
suprarealismul nu cuprinde nici un [sic] aport propriu. 
Dimpotrivă. Doctrina lui înseamnă o întoarcere târzie spre un 
izvor în trecut. [...] Pledoaria de susținere a suprarealismului 
devine deci însuși actul lui de acuzare”13

Dacă ar fi să analizăm și să plecăm de la această 
idee, atunci fundamentul teoretic al integralismului și 
poetica (cel puțin cea de imagini) a lui M. Blecher ar 
coexista nu numai paralel, ci chiar în opoziție, însă, după 
cum am mai afirmat, poziția avangardiștilor români și 
perspectiva acestora este una extrem de instabilă, care 
suferă în permanență modificări de nuanță, pentru că se 
revine în parte la anumite intersecții cu suprarealismul 
câțiva ani mai târziu, în Unu. „De fapt subconștientul 
a fost întotdeauna utilizat de artiști. Era firesc.”14 Așa 
neagă Voronca întreaga idee a folosirii programatice 
a subconștientului în artă, cumva naiv, pentru că 
firește, mulți artiști au folosit procedee care aveau a fi 
descoperite și teoretizate mult mai târziu, însă există o 
enormă diferență între o intuiție și un program (pentru 
că și Blecher a avut intuiții personiste sau confesive cu 
aproape douăzeci de ani înainte să apară, într-un spațiu 
cultural inaccesibil în acea vreme, manifestul lui Frank 
O’Hara sau poezia unor Snodgrass, Sexton ori Lowell). 
Voronca mai spune că „SUPRAREALISMUL NU 
RĂSPUNDE RITMULUI VREMII”15, în vreme ce 
„Integralismul e în ritmul epocei; integralismul începe 
stilul veacului XX”16. Cam același lucru afirmaseră 
Marinetti și Breton despre simbolism, așadar aici 
se poate vedea clar recurența proceselor de negare 
avangardiste.

Să ne revenim însă asupra ideii de „constructivism”, 

pentru a aduce în discuție un alt principiu: acela de 
reconstrucție socială. Blecher nu a fost niciodată 
fascinat (sau nu a notat acest lucru nicăieri) de cubismul 
unui Picasso, fiind mai degrabă atașat fantezia lichidă 
a lui Dalí (nu mai revenim asupra acestui aspect), iar 
planurile grandioase ale constructiviștilor, de a reclădi 
Europa („Cubismul, prin constructivism, își deschidea 
un drum nou și pur de viață în spațiu. Era de construcție 
a Europei începea. [...] Constructivismul: ordine 
abstractă, cu armonie de legi și linii echilibrate”17  – un 
alt act teribilist) nu au avut nicio reverberație în scrisul 
lui M. Blecher. De asemenea, „pictopoezia” lui Brauner 
și Voronca („PICTOPOEZIA NU E PICTURĂ / 
PICTOPOEZIA NU E POEZIE / PICTOPOEZIA E 
PICTOPOEZIE”18), prezentată, totuși, truistic, pare a 
fi mult mai bine ilustrată de același Poem grotesc al lui 
Blecher. Pentru că ce este el dacă nu pictopoezie?

În 1925, Mihail Cosma vorbea despre integralism 
ca despre o „enormă sinteză contemporană”, la care 
avangardiștii „au ajuns”, ea nefiind altceva decât un 
„spirit constructiv cu nenumărate aplicații în toate 
domeniile. Sforțare integrală către desăvârșirea sintetică 
a existenței”19. Astfel, atât originea, cât și prelungirile 
acestui curent sunt plasate într-un context mai larg, 
fiind recunoscute fățiș. 

Să vedem câteva din manifestările spiritului 
integralist în poezie și să încercăm să vedem Corpul 
transparent prin lentila integraliștilor. „tăcerea e o 
sită Auer”20, scrie Vinea într-unul din poemele sale, 
iar aici elementul concret al comparației (sita Auer) 
devine – pe baza aceleași fascinații a reclamei – extrem 
de specifică, neavând practic niciun fel de legătură 
cu un concept sau cu un lucru general care ar putea 
desemna o clasă de obiecte, ci cu ceva clar (chiar 
dacă astăzi acel ceva nu ne mai pare deloc clar, marca 
dispărând și comparația nemaiputând a se realiza la 
aceeași intensitate). Niciodată în Corp transparent nu 
se întâmplă așa (chiar dacă în Întâmplări în irealitatea 
imediată se întâmplă), iar ochii lui Blecher văd îngeri, 
chiar dacă prin sticla vitrinei („Vitrini lunare cu îngeri” 
– În loc de introducere), spre deosebire de cei ai lui 
Vinea („nu-mi văzură ochii niciun înger”21). Această 
permanentă jonglare a lui Blecher cu elemente de 
avangardă și elemente așa-zis „clasice” ale poeziei, fie că 
discutăm despre aria tematică sau alegerea entităților 
ce populează discursul îl separă în aceeași măsură în 
care îl apropie de tendințele vremii. Am mai discutat și 
în capitolul trecut despre dinamica poeziei lui Blecher, 
care este mai degrabă o reluare cu încetinitorul, însă 
relevantă este și lipsa asumării unei identități colective 
(specifică majorității avangardiștilor, mai ales în 
contextul numeroaselor manifeste), elemente regăsite 
din plin la Stephan Roll: „Noi infuzăm atomului 
dinamică / elastici constructivi / plămânii orașelor / 
vertebre de bronz / mușchii schije de platină / suntem 
aorta zilei / mâine vor icni alții”22 (Metaloid). Mai mult 
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de 24 de ore – începe obișnuința, adică acceptarea. 
(miercuri, 30 decembrie 1936”)]34.
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