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Consider că am păstrat-o pe Ilinca Bernea 
doar pentru mine destul și vreau să o 

împărtășesc lumii. Am creat această revistă 
pentru ca mesajul ei să ajungă la toți cei care 
intuiesc lucrurile despre care vorbește ea, 
dar nu le pot pune în cuvinte, și au nevoie de 
confirmări. Vreau să văd ce reacții creează 
cărțile ei în alți oameni, să văd ce părți 
atinge în ei, cu ce impresii termină ei cărțile 
Ilincăi, vreau să pot purta conversații despre 
romanele ei și chiar auzi conversații despre 
opera ei în vreo ceainărie, în parc sau chiar 
într-un autobuz undeva prin București sau, 
prin minunea internetului, cine știe unde 
în lume. Căci, așa cum se întâmplă adesea 
în poveștile spuse de ea, cu imaginație 
sau cu intuiție, suflete asemănătoare sau 
chiar gemene, separate de distanță pe glob, 
reușesc să se găsească prin intermediul artei. 
Prin revista aceasta vreau să le dau șansa 
oamenilor de pe tot globul să intre în lumea 
Ilincăi Bernea și să o găsească mai ales aceia 
care vor simți că aceasta este și lumea lor, sau 
că cel puțin se întrepătrunde cu lumea lor 
pe undeva. Dacă nu, măcar să aibă acces la 
punctul de vedere al unei femei neobișnuite 
din România, care se încăpățânează – în 

ciuda faptului că este femeie – să scrie, să 
viseze, să gândească și să încerce să înțeleagă 
lumea și oamenii în cel mai pătrunzător mod.

Am descoperit-o pe Ilinca Bernea în 
timpul liceului. Am descărcat gratuit 

de pe internet romanul Iubiri în Cămașă 
de Forță și, odată început, l-am citit pe 
nerăsuflate. Am decretat-o imediat scriitoarea 
mea româncă preferată. Găsisem exprimate 
în romanul ei impresii și sentimente și păreri 
pe care le aveam și eu, care abia se conturau 
în mintea mea și nu putusem să le formulez 
foarte bine. Mă regăseam în foarte multe 
idei ale sale și îmi plăcea că spunea totul 
foarte direct. Apoi, mi-am dorit foarte mult 
să citesc și alte cărți ale ei, dar nu găseam 
nimic. Până când, în primii ani de facultate, 
am găsit întâmplător un roman al său la un 
târg de carte și m-am bucurat atât de tare de 
parcă ar fi fost un succes al meu. Cum prima 
și singura carte a ei pe care o citisem fusese 
publicată online nu știam dacă reușise să 
publice și pe hârtie, deși ea avea publicate 
mai multe volume. Am cumpărat cartea – 
Semnul Lunii – și mi-a plăcut și mai mult 
decât prima. Acum sigur era scriitoarea mea 
preferată din România.  

În mediul în care am crescut am fost mereu 
altfel, nu mă potriveam cu gașca de la 

bloc, de mică mi se părea că sunt complet 
diferită de rudele mele, că nu le împărtășesc 
părerile despre lume și conduită, preferințele, 
convingerile legate de ceea ce trebuie să 
facem sau cum trebuie să se comporte o 
femeie și aveam alte preocupări decât ei. 
Pe deasupra, mai eram și introvertită și nu 
aveam curajul să-mi expun și susțin părerile 
și oricum, atunci când îndrăzneam, erau 
respinse foarte repede, subliniându-se faptul 

I think I’ve kept Ilinca Bernea to myself 
for long enough and I want to share her 

with the world. I designed this magazine to 
help her message reach everyone that feels 
up to a certain extent the things she talks 
about but can’t express them and need a 
reinforcement. I want to see what response 
her book awakens in other people, what part 
of them she touches, what are the impressions 
they finish her books with; I want to able 
to have talks about her books and 
even hear people speaking about 
her in a teashop, park or on a bus in 
Bucharest, or even, through the wonder of 
the internet, who knows where in the world. 
For, as it often happens in the stories she 
creates, inspired by her imagination or her 
intuition, alike, or even twin, souls, separated 
by distance throughout the earth, succeed in 
finding each other through art. I want this 
magazine to be a chance for people from all 
over the globe to enter Ilinca Bernea’s world 
and for her to be found especially by those 
who will feel that it is their world 
as well, or at least that it overlaps 
in some points with theirs. If not, 
to the least to give them access to 
the point of view of an unusual 
woman from Romania, who 
persists – despite being a woman 
– in writing, dreaming, thinking, 
and understanding the world and 
its people in the sharpest manner 
possible.

I discovered Ilinca Bernea during 
high school. I downloaded 

free of charge her novel Loves 
in Straitjacket and, once started, 

I read it in one sitting. I immediately 
proclaimed her my favourite Romanian 
writer. Ideas, feelings, and opinions that were 
barely forming in my mind and I couldn’t 
utter very well were expressed in her novel. 
I could identify with many of her ideas 
and I liked her straightforwardness. Then 
I wanted to read other books by her, but 
couldn’t find any. Until, when I got to college, 
I accidentally found another novel in a book 
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că nu sunt normală și că sunt prea visătoare. 
Am suferit mult gândindu-mă că nu o să 
mă adaptez niciodată și întrebându-mă dacă 
va trebui într-adevăr pe viitor să îmi înghit 
părerile și preferințele și să mă pliez pe stilul 
de viață general acceptat și să subscriu la 
preocupările celorlalți ca să pot duce un trai 
decent, ca să pot „ajunge undeva în viată”, 
lucru care îmi era promovat la tot pasul ca un 
ideal dezirabil. 

Întâlnirea cu Ilinca Bernea a însemnat 
găsirea unui ghid, a unei mari confirmări, 

mai mare decât conversațiile cu prietenii de 
asemenea adolescenți, că refuzul meu de a 
accepta concepțiile sociale generale și modul 
de viață predominant în societatea actuală 
este normal. Că nu trebuie să acceptăm 
ceea ce ni se impune ca normă dacă asta nu 
rezonează cu noi, că nu trebuie să te renegi pe 
tine însuți ca să te integrezi într-o societate 
care simți că nu te reprezintă ca individ, că 
e în regulă să visezi, să ai o lume interioară 
bine dezvoltată și să fii în contact cu ea, că 
lucrurile trăite în interior au aceeași valoare 
cu cele trăite în planul concret. 

Ilinca se prezintă sincer și fără compromis și 
ne insuflă și nouă curajul de a ne întoarce 

spre interiorul ființei noastre și de a trăi în 
conformitate cu ceea ce suntem și ceea ce ne 
dorim să fim. Tratează în scris subiecte care 
ar trebui să ne preocupe pe toți. O societate 
cu adevărat preocupată de copiii săi i-ar 
pregăti pe toți spiritual nu doar funcțional. 
Rostul nostru în lume nu se poate limita 
la a ne întreține material, spiritul ar trebui 
îngrijit la fel de mult cum ne preocupăm de 
corpul nostru și de imaginea noastră. Într-o 
societate preocupată de suprafața existenței, 
de material, de înfățișare, de fizic, Ilinca 

subliniază rolul literaturii și al artei de a ne 
aminti că nu suntem pe calea cea bună, că 
ne concentrăm și ne consumăm energia 
pe chestiuni care sunt departe de nevoile 
reale ale ființei noastre. Ne reamintește că în 
primul rând suntem suflet și abia apoi trup, 
că viața nu se rezumă doar la aici și acum. 
Și chiar dacă ar fi așa, dacă stăm să medităm 
puțin, suntem de acord cu felul în care ne 
desfășurăm viețile? Cum ne pierdem pe 
noi înșine alergând după bunuri materiale, 
făcând ceea ce societatea ne împinge să 
facem, intrându-ne în roluri și asumându-ne 
lucruri care nu ne sunt proprii? Citind cărțile 
Ilincăi ne putem da seama cât din ceea ce 
gândim este pe pilot automat – idei preluate 
din mediul în care trăim – și cât sunt părerile 
noastre proprii, care chiar ne reprezintă 
convingerile.

Pe Ilinca o preocupă omul. Este înzestrată, 
a fost mereu conștientă de sensibilitatea 

sa și nu a lăsat normele sociale să i-o 
atrofieze. A înțeles că asta e mai important 
decât să fii acceptat de cei din jur ca unul 
de-al lor, în condițiile în care valorile lor 
primare sunt un job bun, o casă cât mai mare 
și o mașină cât mai luxoasă. O preocupă 
omul în genere, o preocupă omul din ea și o 
preocupăm noi toți ceilalți pentru care scrie 
trăgând un semnal de alarmă. În mediile prin 
care mă învârt sunt înconjurată de tineri care 
au potențialul de a capta aceste sensuri, aceste 
nuanțe ale existenței, dar toți am crescut 
cu învățături de genul „nu e bine să fii așa, 
mamă, trebuie să fii la fel ca toți ceilalti”, „nu 
e frumos, mamă, să faci ce îți vine că o să te 
judece ceilalti”, „trebuie să îți alegi o meserie 
bună, ca să ai din ce trăi, că uite cum e viața”, 
„nu mai visa atât că viața nu e așa și o să 
treacă pe lângă tine”. Observ la prietenii mei 

fair and I felt so happy as if it was my own 
accomplishment. Since the only book by her 
I had read had been published online I didn’t 
know if she had succeeded in publishing 
on paperback, although she actually had 
published more than one volume. I bought 
the book – The Sign of the Moon – and I 
liked it even more than the first one. Now she 
definitely was my favourite Romanian writer.

In the environment I grew up in I’ve always 
been different: I wasn’t like the children 

on my block, and even as a child I felt I was 
completely different from my relatives, that I 
didn’t share their opinions on the world and 
desirable conduct, their preferences, their 
beliefs on how a woman should act, and my 
interests were different from theirs. On top 
of it all, I was shy and I lacked the courage to 
express and defend my opinions and, anyway, 
they were easily dismissed, laying stress on 
the fact that I wasn’t normal and that I was 
too much of a dreamer. For a long time I 
suffered at the thought that I would never 
fit in and asked myself if I was eventually to 
have to give up my opinions and preferences 
and adapt to the generally accepted life 
style and adopt interests not mine in order 
to make a living, to get somewhere in life, 
this being something that was mentioned 
everywhere I turned as an ideal everyone 
should have.

Discovering Ilinca Bernea meant finding 
a guide, a big reassurance – bigger 

than the talks I was having with my teenage 
friends – of the fact that my rejection of 
general social norms and the preponderant 
life style of today’s society is normal. That you 
don’t have to accept what you’re compelled 
to as a rule if you don’t resonate with it, that 

you don’t have to give yourself up in order to 
be accepted by a society that doesn’t represent 
you as an individual, that it is alright to 
dream, to have an elaborate inner world and 
be in touch with it, that what you live on the 
inside has as much value as what you live in 
the physical world.

Ilinca reveals herself in an honest and 
uncompromised manner and gives us 

the courage to return to the centre of our 
being and live in conformity with what we 
really are and what we wish to be. She writes 
about subjects that should concern all of us. 
A society that truly cares about its children 
should prepare all of them spiritually not only 
functionally. Our meaning in the world can’t 
be restricted only to providing for material 
comfort, we should tend our spirit as much as 
we take interest in our body and our image. 
In a society concerned with the surface of 
existence, the material, looks, physicality, 
Ilinca stresses the purpose of literature and 
art of reminding us that we are going down 
the wrong path, that we are focusing and 
consuming our energy on matters that are 
remote to the real needs of our being. She 
reminds us that primarily we are soul and 
only then we are body, that life is not limited 
to the here and now. And even if it were so, 
if we stop to think about it, do we agree to 
the way we manage our lives? To the way 
we are losing our self chasing after material 
goods, doing what society makes us do, doing 
our parts and adopting attitudes that do not 
represent us? Reading Ilinca’s books we can 
realize just how much of our judgement is set 
on automatic pilot – ideas adopted from the 
environment we live in – and how much of it 
is our own opinions, that truly represent our 
beliefs.
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și oamenii din cercuri mai îndepărtate lupta 
care se dă în ei și frustrarea pe care o adună 
încercând să fie așa cum ne cere societatea, să 
își găsească un job din care să aibă bani destui 
cât să poată supraviețui pe cont propriu, 
nemaiavând timp să se dedice chemărilor 
lor, fie ele artistice sau de orice alt rang, 
nemaiavând timp să se ocupe de sufletul lor. 
Cred că totuși nu am fost toți dresați atât de 
bine încât să uităm de sufletul nostru, cum 
ar vrea societatea, încă ne mai auzim sufletul 
revoltându-se și atrăgându-ne atenția că îi 
lipsesc lucrurile esențiale, spunându-ne că 
toată truda zilnică nu îl hrănește cu nimic, că 
nu e de ajuns să producem și să consumăm ca 
să îi potolim tânguirile. Pentru acești oameni 
am hotărât să o promovez pe Ilinca Bernea, 
pentru că pot găsi un ajutor și un punct de 
reper în cărțile sale.

Asta înseamnă pentru mine Ilinca – o 
voce care ne amintește, nouă celor 

pentru care averea și un statut social 
nu sunt de ajuns, să nu ne pierdem în 
pânza de păianjen socială, să nu alergăm 
numai după bunuri materiale, ci să ne 
amintim de noi înșine, de esența noastră 
umană, de visul acela care ne-ar mulțumi 
sufletul și să încercăm să ne îndreptăm 
spre el. Oricare ar fi el și în orice fel am 
putea să ne apropiem de el în situația în 
care ne aflăm fiecare. Să ne amintim că 
supraviețuirea nu ține doar de planul 
material și că, deși putem avea un acoperiș 
deasupra capului, stomacul plin, siguranță 
materială, asigurare medicală, dacă nu 
îți ții sufletul în viață, la sfârșit s-ar putea 
să ajungi la concluzia că ai eșuat și că, 
de fapt, TU nu ai supraviețuit. Ceea ce 
transmite Ilinca dincolo de conceptele pe 
care le folosește este că omul în sine este 

mai important decât orice altceva, că sufletul 
există și ar trebui să primeze în felul în care 
ne conducem viața, să ne dăm seama că felul 
în care suntem diferiți unii de ceilalți nu este 
cel pe care ne concentrăm atenția în viața de 
zi cu zi, că e timpul să încetăm să mai credem 
că aceleași criterii și același model de viață ar 
putea să fie potrivit pentru toți, că ar trebui să 
acceptăm libertatea fiecăruia de a se exprima 
pe sine și de a-și conduce viața în felul său 
autentic și potrivit pentru ființa sa. Până la 
urmă toți căutăm fericirea și iubirea, și dacă 
nu îi lăsăm pe ceilalți să fie fericiți, cum le 
putem cere să ne lase pe noi să fim?

Ilinca is concerned with the human being. 
She is gifted, she was always aware of her 

sensibility and didn’t allow social norms 
to tone it down. She understood that this 
is more important than being accepted by 
those around you as their own kind, given 
that their primary values are a good job, 
a big house and a sumptuous car. She is 
concerned with the human being in general, 
the human inside her, and with all of us, for 
whom she writes in order to sound the alarm. 
All around me I see young people with the 
potential of grasping these meanings, these 
shades of existence, but we were all raised 
with lessons such as “it’s not good to be like 
that, dear, you must be like everyone else”, 
“it’s not nice to act the way you feel, dear, 
people will judge you”, “you have to choose 
a good career and make a good living, you 
see what life is like”, “stop day-dreaming, life 
is not as you think and it will pass you by.” 
I notice in my friends and in people I come 
across the inner struggle they’re facing and 
the frustration they’re building by trying to 
be the way society requires of us, trying to 
find a job to supply the necessary money to 
make it on their own, and not having the 
time to dedicate to their calling, be it artistic 
or any other kind, not having time to take 
care of their soul. But I think we haven’t all 
been bred as well as to forget about our souls, 
as society would’ve liked, we can still hear 
our souls revolt and indicating us that it lacks 
the essential care, telling us that all our daily 
efforts don’t feed it at all, that it’s not enough 
to produce and consume to tame its cries. For 
this kind of people I decided to make Ilinca 
Bernea known, because they can find help 
and a reference point in her books.

This is what Ilinca means to me – a voice 
that reminds us, the ones for whom 

wealth and social status are not enough, 
not to get lost in the social spider web, 
not to chase only material goods, but to 
remember who we really are, our human 
essence; remember that dream that would 
make our soul happy, and try to get closer 
to it. Whatever that dream is, whatever the 
way to could get closer to it given our own 
circumstances. Remember that survival 
doesn’t only refer to the material and that, 
even with a roof over your head, a full 
stomach, financial safety, medical insurance, 
if you don’t keep your soul alive in the 
end you might come to realize that you 
failed and, in fact, YOU haven’t survived. 
The message Ilinca is sending beyond the 
concepts she uses is that the human being 
is more important than anything else, that 
the soul does exist and should be first taken 
into account in the way we manage our 
lives, that we should realize that our real 
differences aren’t the ones on which we focus 
our attention in our daily life, that it is time 
to stop believing that the same criteria and 
patterns could fit every single one of us, 
that we should accept everyone’s liberty of 
expressing themselves and lead their life in 
the authentic way that suits their being. In the 
end we are all looking for happiness and love, 
and if we can’t let others be happy how can 
we ask that from them?
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Autoarea Ilinca Bernea 
nu este distinctă 

de omul Ilinca Bernea, 
se transpune cu curaj 
și sinceritate în fiecare 
pagină scrisă, proiectează 
o latură a sa în fiecare 
personaj creat. Stilul 
ei este confesiv, totul 
este real, atât timp cât 
vorbim despre realitatea 
interioară și fantasmele 
care ne populează 
lumea interioară. Ilinca 
explorează în scris 
elemente autobiografice 
și le țese cu dibăcie în 
poveste.

Scopul acestei 
prezentări nu 
este de a fi un 
desfășurător 
tipic al 
activității 
Ilincăi Bernea până în 
prezent. Totuși, datele 
sale biografice și drumul 
academic și editorial 
parcurs de ea ne dezvăluie 
fapte care au contribuit 
la dezvoltarea sa și care 
sunt necesare pentru a 
ne crea o imagine cât mai 
completă a scriitoarei și 
mai ales a omului care se 
exprimă prin scris. Totuși, 
dragostea sa pentru artă 
nu se rezumă numai la 
literatură și poezie ci se 
exprimă și prin pasiunea 
pentru alte domenii 
artistice precum regia de 
teatru, fotografia, pictura 
și muzica clasică. Prin 
informațiile oferite în 
această prezentare, cât și 
prin restul articolelor din 
această revistă dedicată 

ei, doresc să redau o 
imagine cât mai completă 
a Ilincăi Bernea.

S-a născut la 21 iulie 
1974 în București, 

în familia sociologului, 
etnografului și filosofului 
Ernest Bernea și a 
pictorului Horia Bernea. 
Drumul său academic a 
fost unul sinuos.  A urmat 
cursurile Universității 
Naționale de Artă Teatrală 
și Cinematografică I. L. 
Caragiale, secția regie de 
teatru la nivel de licență, 

apoi a studiat științe 
social politice la nivel de 
masterat și și-a finalizat 
studiile în domeniul care 
reprezintă pasiunea ei cea 
mai mare, obținând un 
doctorat în filosofie.

A debutat în anul 1990 
în revista Contrapunct 
cu versuri, iar din 1991 
până în 1997 a menținut 
o colaborare constantă 
cu România Literară 
publicând poezie.  Primul 
său volum de versuri – 
Legile Harzardului – este 
publicat în 1997 la editura 
Cartea Românească, 
urmat de Poeme în Mi 
Bemol Major în 2002, 
Piatra Erotică în 2003 
la editura Vinea, care 
a fost de asemenea 

publicat de editura online 
olandeză Equivalences 
în traducerea autoarei. 
Cel mai recent volum 
de versuri publicat de 
autoare se numește Tratat 
de estetică a durerii, 
publicat în anul 2010 la 
editura Dacia. 
 
În anul 2002 a colaborat 
împreună cu alți autori 
pentru publicarea unui 
volum colectiv bilingv 
dedicat memoriei 
poetului Gellu Naum 
la editura Vinea în 
colaborare cu editura 

Icare numit Pentru 
Gellu Naum/ For 
Gellu Naum.

Ilinca Bernea este de 
asemenea autoare 
de proză, având 

publicate până în prezent 
patru volume. În 2003 a 
publicat volumul de proze 
scurte Iubiri în Cămașă 
de Forță la editura Cartea 
Românească, care a 
apărut și în variantă 
online pe liternet. ro, 
urmat de romanul 
Legende Androgine în 
2004, publicat de aceeași 
editură. 
Romanul Semnul Lunii, 
publicat în 2006 de 
Cartea Românească, a 
obținut Premiul Uniunii 
Scriitorilor la Concursul 
de Manuscrise pe anul 
2005 și a fost promovat 
printr-o expoziție cu 
ilustrațiile concepute 
de autoare pentru carte, 
constând în foto-colaje, 
disponibilă pe site-ul 

The author Ilinca Bernea 
is not distinct from the 

human being Ilinca Bernea, she 
transposes herself boldly and 
honestly into each written page, 
she projects a part of herself into 
each character she creates. Her 
style is confessional, everything 
she writes is real, as long as we 
take into consideration 
inner reality and the spirits 
that inhabit our inner 
world. Ilinca explores in 
writing autobiographic 
elements and skilfully 
weaves them into a story.

This presentation is not meant 
to be a typical listing of Ilinca 
Bernea’s activity up to the 
present time. Nevertheless, 
biographical details and her 
academic and editorial itinerary 
will reveal facts that contributed 
to her development and are 
necessary for us to form a more 

comprehensive image of the 
author and, more importantly, 
of the human being expressing 
herself through writing. 
However, her love for art isn’t 
confined to literature and 
poetry but it is professed also 
through her passion for other 
artistic disciplines like directing, 

photography, painting, and 
classical music. Through the 
information offered in this 
presentation, as well as the 
other articles in this magazine 
dedicated to her work, I wish to 
portray a comprehensive image 
of Ilinca Bernea.

She was born 
on July, 21st 

1974 in Bucharest, 
Romania, in the 
family of sociologist, 
ethnographer and 
philosopher Ernest 
Bernea and painter 
Horia Bernea. Her 
academic itinerary 
was shifty. She 
studied directing in 
the I. L. Caragiale 
University of 
Theatrical Arts and 
Cinematography, 
then she studied 
socio-political 
sciences at a master’s 
level, and then she 
finished her studies 
in the area she was 
most passionate 
about, obtaining a 

Ph.D. in philosophy.

Her literary debut took place 
in 1990 in the Contrapunct 
magazine with poetry, and 
between 1991 and 1997 she kept 
constant collaboration with 
România Literară publishing 
verse. Her first volume of poetry 

– The Laws of Hazard – 
was published in 1997 
by Cartea Românească 
publishing house, 
followed by Poems in 
Mi Bemolle Major in 
2002, and The Erotic 

Stone in 2003 by the Vinea 
publishing house, and was also 
published by the Dutch online 
publishing house Equivalences 
in the author’s translation. 
The most recent volume of 
poetry of the author is called 
Handbook of the Aesthetics of 
Pain, published in 2010 by Dacia 
publishing house.

In 2002 she is featured alongside 
other authors on a collective 
bilingual volume dedicated to 
the memory of poet Gellu Naum 
called Pentru Gellu Naum/ For 
Gellu Naum, published jointly 
by Vinea and Icare publishing 
houses.

Ilinca Bernea is also a prose 
author, having published four 
volumes up to present. In 2003 
she published the volume of 
short prose Loves in Straitjacket 
at Cartea Românească 
publishing house, with an 
online edition on liternet.ro 
as well. In 2004 by the same 
publishing house published the 
novel Androgynous Legends.
The novel The Sign of the Moon, 
published in 2006 by Cartea 

Portret de autor
om               

Author’s portrait

human               

9



liternet.ro. 
Ultima apariție editorială 
este volumul de povestiri 
Alma Musica publicat 
la editura Dacia în anul 
2010. 
  
În afara volumelor 
de autor, autoarea a 
colaborat cu revistele 
Analize, Cultura și 
Observatorul Cultural și 
portalul cultural Liternet, 
publicând articole, 
interviuri și recenzii, a 
tradus în limba română 
sonete ale lui William 
Shakespeare, publicate 
de editura electronică 
olandeză Equivelences și 
a scris o piesă de teatru 
numită Experiment, 
publicată de aceeași 
editură olandeză.  

De asemenea, Ilinca 
Bernea scrie eseu. 
Dintre eseurile publicate 
amintim „Cartesian 
Thinking and Falocentric 
Pornography in Hetero-
Erotic Practices” (editura 
universitătii Babeș-
Bolyai, 2004), „Gen și 
cutume sociale” (Revista 
de Administrație Publică 
și Politici Sociale, 2010), 
„Conexiuni între procesul 
de creație artistică și 
teoria haosului” 
(Noema, 
Editura 
Academiei 
Române, 2010), 
„Androginitate, empatie 
și expresivitate artistică” 
(publicat în antologia 
„Estetica și artele astăzi”, 
Editura Universității din 
București, 2010). 
  
Ilinca se dedică și 
regiei de teatru. Printre 

spectacolele la care a 
contribuit în perioada 
2004-2011 se numără 
spectacole-examen Setea 
și Foamea de Eugen 
Ionescu și fragmente din 
piesa Cum vă place de 
William Shakespeare, 
reprezentate pe scena 
POD a teatrului Odeon 
București, Cu Ușile 
Închise de J.P. Sartre 
reprezentat pe scena 
Teatrului Maria Filotti 
din Brăila, Călătorii prin 
ploaie, dramatizare pe 
versuri de Matei Vișniec. 
Autoarea a realizat și 
două spectacole pe texte 
proprii: spectacolului de 
poezie Voci interioare, 
interpretat de Ioana 
Macaria și Brândușa 
Mircea și recitalul de 
teatru după monolog 
dramatic File din jurnalul 
unei curve interpretat de 
Brândușa Mircea. 

Ilinca Bernea este 
pasionată și de fotografie 
și pictură. Ilustrațiile 
din aparițiile editoriale 
pe care le semnează îi 
aparțin în totalitate, 
fiind creațiile fotografice 
sau plastice ale autoarei. 
A conceput ilustrațiile 
pentru volumul de 

versuri Sala de 
Așteptare a lui Matei 
Ghigiu și a publicat o 
galerie de artă fotografică 
– Drumuri – pe liternet.
ro. Creațiile plastice ale 
autoare au constituit 
elemente de scenografie 
pentru spectacolul Voci 
Interioare.

Ilustrațiile care se 
regăsesc în paginile 
revistei fac parte dintre 
cele concepute de autoare 
pentru aceste proiecte. 
  

Ilinca Bernea se folosește 
de toate aceste medii 
de expresie pentru a-și 
prezenta și susține 
cât mai complet și 
pertinent convingerile și 
viziunea despre condiția 
umană. Subiectele pe 
care le promovează și 
abordează recurent 
sunt androginitatea, 
misticismul, feminismul, 
poziția de inferioritate 
a femeii în societatea 
actuală, revolta față de 
patriarhat, și se regăsesc 
în atât în scris și cât și 
în creațiile sale vizuale. 
Având formare filosofică, 
Ilinca încearcă să expună 
subiectele care o preocupă 
din cât mai multe 
unghiuri posibile, cu cât 
mai multe argumente 
posibile, trecând, la fel ca 
și personajele sale, prin 
tot soiul de îndoieli și 
încercând să privească din 
diverse unghiuri.  
  
Ilinca este profund 
revoltată de felul în care 
este percepută femeia 
și poziția de 

inferioritate 
pe care o ocupă. Pentru că 
nu înțelege de ce o femeie, 
oricât de înzestrată și 
elevată intelectual ar fi, 
nu este luată în serios 
atunci când preocupările 
sale se îndepărtează de 
aria preocupărilor fizice și 
domestice pentru simplul 

Românească, achieved the 
Romanian Writers Union Prize 
in the Manuscript Competition 
for the year 2005 and was 
promoted as well through an 
online gallery containg the 
illustrations the author had 
made for the novel that was 
available on the website liternet.
ro. The most recent publishing 
novelty is the volume of short 
stories Alma Musica, published 
by Dacia publishing house in 
2010.

Besides her literary work, 
the author collaborated 
with Analize, Cultura, and 
Observatorul Cultural 
magazines and the cultural 
portal Liternet, publishing 
articles, interviews, and 
reviews; she also translated 
into Romanian William 
Shakespeare’s sonnets for 
the Dutch publishing house 
Equivalences and wrote a play 
called Experiment, that was 
published by the same Dutch 
publishing house.

In addition, Ilinca Bernea 
writes essays. Of the essays 
published up to now we 
mention “Cartesian Thinking 
and Falocentric Pornography 
in Hetero-Erotic Practices” 
(Babeș-Bolyai University 
publishing house, 2004), 
“Gender and social laws” 

(Public Administration and 
Social Politics Magazine, 
2010), “Connections between 
the artistic creation process 
and chaos theory” (Noema, 
Romanian Academy publishing 
house, 2010), “Androgyny, 
empathy, and artistic 
expressivity” 
(published in 
the anthology 
Aesthetics 
and Arts Today, 
University of Bucharest 
publishing house, 2010).

Ilinca also dedicates herself to 
directing theatre plays. Of the 
performances she was a part 
of in the period of 2004-2011 
we mention the performance-
examinations of Eugen 
Ionesco’s Hunger and Thirst 
and fragments of William 
Shakespeare’s As You Like It, 
on the POD stage of Odeon 
Theatre Bucharest, J. P. Sartre’s 
Closed Doors, performed on the 
stage of Maria Filotti Theatre in 
Brăila, Journeys in the Rain, a 
staging of Matei Vișniec’s verse. 
The author has also staged two 
performances based on her own 
texts: the performance Inner 
Voices, performed by Ioana 
Macaria and Brândușa Mircea 
and the theatre recital after 
the dramatic monologue Pages 
of a Slut’s Diary performed by 

Brândușa Mircea.

Ilinca Bernea is also interested 
in photography and painting. 
The illustrations in the 
published volumes all belong 
to her. She also created the 
illustrations for Matei Ghigiu’s 
volume of poetry The Waiting 

Room and 

published 
a photographic art gallery 
entitled Roadways on liternet.
ro. The author’s paintings were 
scenographical elements in the 
performance Inner Voices.
All the illustrations found 
throughout this magazine are 
part of those created by the 
author for these projects.

Ilinca Bernea uses all these 
means of expression to 
present and sustain the most 
comprehensively and most 
pertinently possible her beliefs 
and her vision on human 
condition. The subjects she 
promotes and approaches 
recurrently are androgyny, 
mysticism, feminism, women’s 
position in today’s society, revolt 
against patriarchy, and they 
can be found in her writing 
as well as her visual creations. 
Because of her philosophical 
upbringing, Ilinca tries to 
unravel the subjects that she’s 
interested in from as many 
different angles as possible, 
with as many arguments as 
possible, experiencing, like her 
characters, all kinds of doubt 
and trying to look at things from 
different points of view.

Ilinca is deeply outraged by the 
way women are perceived and 
the inferior status they possess. 
Because she can’t understand 

Androginitate, misticism, 

at war with Freud

feminism



fapt că este femeie.În societatea 
actuală, se păstrează în mare 
parte convingerile că femeia 
ar trebui să se preocupe de 
activitățile casnice, de îngrijirea 
copiiilor și de imaginea sa, care 
trebuie să fie cât mai feminină 
și că nu ar trebui să se bazeze pe 
discernământul ei. Femeii îi sunt 
atribuite toate caracteristicile 
legate de teluric și nu ar trebui 
să își bată mintea cu domeniile 
conceptuale sau creative pentru 
că oricum nu are capacitățile 
fiziologice necesare și să 
continue să fie dependentă de 
bărbați. De asemenea, trăsături 
precum sensibilitatea, văzute 
ca proprii femeii, au în cultura 
noastră conotație negativă: este 
indezirabil să fii prea sensibil, 
in comparatie cu a te baza 
exclusiv pe ratiune, fapt vazut 
ca o virtute. Ceea ce este și mai 
rău este că majoritatea femeilor 
au asimilat aceste credințe prin 
educația primită și le consideră 
adevărate, permițând astfel 
să fie tratate în acest mod în 
continuare.  Ilinca se războiește 
cu Freud pentru că consideră că 
el a întărit sistemul patriarhal cu 
teoriile sale psihanalitice, care 
desemnează femeia ca isterică 
și sexul ca motor principal al 
ființei umane.
  
Această stare de fapt a făcut-o 
pe Ilinca să își dorească să 
aprofundeze acest subiect, mai 
ales după ce s-a lovit chiar ea 
de sexism, și să combată aceste 
convingeri greșite.  Astfel, în 
romanele sale pledează pentru 
androginitate, considerată starea 
naturală a fiecărei persoane, 
indiferent de sexul său, care nu 
este nici predominant feminină, 
nici predominant masculină, 
ci având trăsături atribuite 
ambelor sexe, pe care le poate 
dezvolta după plac și le poate 
accesa oricând. Pledează pentru 

androginitate atrăgând atenția 
că diferențele între femeie și 
bărbat au fost trasate de cultura 
patriarhală, care ne învață de 
mici cum trebuie să fie o femeie 
și cum trebuie să fie un bărbat, 
acesta dihotomie nefiindu-
ne naturală. Consecința 
acestei tradiții și convingeri 
împământenite este că cei care 
nu se conformează și nu intră în 
tiparele dictate sunt considerați 
inadaptați social și prin urmare 
discriminați, iar Ilinca denunță 
și luptă împotriva acestei 
tendințe generale prin ceea ce 
scrie.

Atât versurile cât și textele în 
proză ale Ilincăi Bernea sunt 
construite pe acest fundal: 
inadaptare socială datorată fie 
condiției de femeie mult prea 
emancipată și independentă 
fie de bărbat mult prea sensibil 
și just față de femei pentru a 
putea fi acceptați de societate. 
Personajele sale, în general 
artiști, luptă îndârjit cu 
această postură și se chinuie 
să înțeleagă de ce trăim într-o 
societate care nu pune preț pe 
om, care își menține atenția 
concentrată pe aspectele 
tranzitorii și de suprafață 
ale existenței și perpetuază 
inegalitatea. Personajele sale 
trăiesc la intensitate maximă 
deznădejdea, angoasa, cât și 
iubirea, izvorul care le dă putere 
să continue să creeze. Este 
redată foarte explicit lupta lor 
interioară, încercarea asiduă de 
a înțelege stările prin care trec, 
situațiile prin care sunt nevoiți 
să treacă. Aceastea găsesc 
salvarea în confirmarea primită 
prin creația altor artiști, care au 
văzut lumea în același mod ca și 
ei și care le vorbesc direct prin 
opera lor. Regăsim în romanele 
sale artiști din toate secolele 
cu care Ilinca are o legătură 

spirituală puternică și care îi 
ghidează existența. Unele sunt 
parte din universul său interior, 
și prin urmare apariții recurente 
în romanele și povestirile sale – 
precum Gellu Naum sau îngerul 
său Egon (Schiele), altele apar ca 
personaje în povestea construită 
de ea (Vivaldi, Mozart, Klimt), 
iar în unele cazuri apar în 
ambele ipostaze. 

Universul Ilincăi Bernea este 
de asemenea caracterizat de 
misticism. Atât naratorul, o 
voce constantă cel puțin în 
romanele Semnul Lunii și 
Legende Androgine, cât și 
personajele sale sunt înconjurați 
de un aer magic, alchimic, și 
sunt încredințați de eternitatea 
sufletului și de puterile sale, 
de puterea purificatoare a 
iubirii care îi unește pe toți 
și care unește toți oamenii si 
de capacitatea sufletului de a 
ajunge într-un spațiu interior și 
totuși comun tuturor si care nu 
ține de timp.  
  
Ilinca Bernea și-a creat un 
univers propriu pe care îl 
transpune în scris și pe care îl 
împarte cu artiștii ei preferați, 
cu care se simte înrudită, și 
cu cei ce sunt dispuși să vadă 
dincolo de suprafața realității 
create artificial și dincolo de 
învățăturile derutante ale 
societății. Universul Ilincăi este 
un univers aparte pe care îl simți 
când intri în contact cu cărțile 
sale. Înglobează Arta, Omul în 
esența sa pură, divinul, iubirea, 
pasiunea, nostalgia, e departe de 
superficialul cotidian, e o izolare 
auto-proclamată de lumea 
aberantă creată de societate, e 
universul în care toți ar trebui să 
ne ducem existența, dacă am fi 
în contact cu ființa noastră.

why women, no matter how 
gifted or intellectually elevated 
they are, are taunted when their 
interests swift away from the 
area of physical and domestic 
concerns just because of the fact 
they are women. The belief that 
women should be concerned 
with dealing with domestic 
activities, nurturing children, 
caring for their image – that has 
to be as feminine as possible 
–, and that they shouldn’t lean 
on their intellect still persist. 
Women are assigned with all 
earthly characteristics and they 
should not force themselves 
with conceptual or creative 
fields because they are not 
physiologically gifted to that end 
anyway, and should continue 
depending on men. Also, 
features such as sensibility, 
perceived as innate to women, 
have a negative connotation: 
it is undesirable to be too 
sensitive, opposed to relying 
exclusively on reason, which is 
considered a virtue. What’s even 
worst is that most women have 
assimilated these beliefs through 
the education they received and 
they see it as true, allowing the 
treatment they are receiving now 
to continue. Ilinca is at war with 
Freud because she considers 
him responsible for reinforcing 
the patriarchal system with his 
psychoanalysis theories that 
proclaim women hysterics and 
sex as the main impetus of the 
human being.

These findings have made Ilinca 
want to dig deeper into the 
subject, especially after being 
subjected to sexism herself, and 
combat these deceiving beliefs. 
Therefore, in her novels, she 
pleads for androgyny, which she 
considers the natural state of the 
individual, regardless of sex, that 
is not predominantly feminine, 
nor predominantly masculine, 

having features assigned to 
both sexes that he or she can 
develop arbitrarily and access 
at any time. She is pleading in 
favour of androgyny, pointing 
out that the differences between 
men and women have been 
marked by patriarchal culture, 
teaching us since infancy how 
a man and a woman should be; 
this dichotomy isn’t natural to 
us. The consequence of this 
tradition and the unfaltering 
belief system is that those that 
do not comply and fit into the 
dictated patterns are considered 
social outcasts and therefore 
they are discriminated against, 
and Ilinca denounces and fights 
against this common tendency 
with her writing.

Ilinca’s verse and prose build 
up on this setting: social 
inadequacy due to a woman’s 
condition of being too 
emancipated and independent 
and of a man’s condition of 
being too sensitive and fair 
towards women to be accepted 
by society. Her characters, 
mostly artists, fight inveterately 
against this posture and try hard 
to understand why we are living 
in a society that doesn’t value 
the human being, that keeps its 
attention focused on transient 
and superficial aspects of life 
and perpetuates inequity. Her 
characters experience, in full 
intensity, despair and anguish, 
but also love, the source of 
their power to create. Their 
inner struggle is depicted very 
explicitly, their continuous 
attempt to understand their 
feelings and the situations they 
are forced to experience. They 
find salvation in the reassurance 
received through the work of 
other artists, who have seen 
the world the same way they 
do, and who speak directly to 
them through their creation. 

We find in her novels artists of 
all centuries with whom Ilinca 
shares a strong spiritual bond 
and who guide her through her 
existence. Some of them are 
a part of her inner universe, 
therefore they appear recurrently 
in her novels and short stories 
– like Gellu Naum or her angel 
Egon (Schiele), others are only 
characters in the story she 
constructs (Vivaldi, Mozart, 
Klimt), and in some cases they 
fall under both categories.

Ilinca Bernea’s universe is also 
marked by mysticism. The 
narrator, a constant voice, at 
least in the novels The Sign of 
the Moon and Androgynous 
Legends, as well as the 
characters are surrounded by a 
magical, alchemic air, they are 
certain of soul’s existence and its 
powers, of the purifying power 
of love that unites all of them 
and all human beings and of 
soul’s capacity to reach an inner 
space that is at the same time 
common to all of them and that 
is independent of time.

Ilinca Bernea has created her 
own universe that she transposes 
through writing and that she 
shares with her favourite artists, 
to whom she feels related, and 
with those that are willing to see 
beyond the artificially-created 
reality’s surface and beyond the 
confusing teachings of society. 
Ilinca’s universe is particular and 
you feel it the moment you come 
in contact with her books. It 
integrates Art, the human being 
in its pure essence, the divine, 
love, passion, nostalgia, it is far 
from everyday superficiality, it is 
self-proclaimed isolation from 
the abnormal world created 
by society; it is the universe in 
which we should all live, if we 
were in touch with our being.



În lumea ştiinţelor sexuale Freud era Marele 
Frate pentru că distinsul terapeut nu dădea 
nimănui dreptul să îl contrazică. Dacă pacienţii 
se împotriveau voinţei lui, dacă protestau, dacă 
opuneau rezistenţă la terapie, dacă îi dezminţeau 
teoriile, însemna că pacienţii sunt nebuni şi că 
trebuie reciclaţi mintal. Freud avea întotdeauna 
dreptate în calitate de autoritate ştiinţifică. Cei care 
se arătau lezaţi de verdictele lui erau consideraţi 
automat devianţi. Nebunia lor consta în faptul că îşi 
reprezentau sau trăiau sexualitatea într-un alt mod 
decât cel prescris de Marele Frate. 

Şedinţa de psihanaliză se derula ca orice scenă de 
tortură clasică: Doctorul o ţinea pe Yvonne legată de 
canapea. Îi întindea un pahar cu apă:  

- Pacientă Yvonne, eşti de-acord să recunoşti că în 
copilărie ai avut fantezii despre penis? 

- Nu, domnule Doctor, n-am avut, îmi pare rău, îmi 
dau toată silinţa să îmi amintesc, dar nu... n-am avut. 

- Mai străduieşte-te, nu te concentrezi suficient...

- Îmi pare rău, dar nu îmi amintesc nimic, decât o 
muzică de orgă neînchipuit de frumoasă...

- Pacientă Yvonne delirezi... Ţi-ai refulat dorinţa 
sexuală şi ai travestit-o în muzică. Ţi se pare doar că 
te atrăgea muzica, dar starea provocată de înlănţuirea 
de sunete era chemarea libidoului, te asigur.

- Nu domnule, nu era libidoul, era un soi de lumină... 
era ca o vrajă. 

- Îţi reprezinţi aşa lucrurile pentru că ai mintea îm-

buibată de tabuuri... Ai fost educată în spirit religios 
şi de aceea ţi-ai inhibat şi sublimat pulsiunile sexuale, 
transferându-le în imagini abstracte...

- M-a crescut o bunică atee... Şi nu mi-a impus nici 
un fel de tabuuri.

- În realitate îţi doreai să fii penetrată... În realitate îţi 
doreai să atingi un sex în erecţie... Sau să ai tu unul...

- Nu, domnule doctor, nu îmi doream să fiu pene-
trată... Alergam pe nişte trepte spre 
iubitul meu. Vroiam să mă topesc în 
îmbrăţişarea lui.

- Recunoaşte că iubitul tău semăna cu 
taică-tu. Recunoaşte că erai curioasă în 
legătură cu sexul tatălui tău. Că simţeai 
o nevoie irezistibilă să îl atingi.

- Nu pot să recunosc o dorinţă pe care 
n-am avut-o, domnule doctor... Nu re-
cunosc că iubitul meu semăna cu tata... 
Nu că tata n-ar fi un om bun...
În lumea ştiinţelor sexuale Freud 
era Marele Frate pentru că distinsul 
terapeut nu dădea nimănui dreptul 
să îl contrazică. Dacă pacienţii 
se împotriveau voinţei lui, dacă 
protestau, dacă opuneau rezistenţă la 
terapie, dacă îi dezminţeau teoriile, 
însemna că pacienţii sunt nebuni 
şi că trebuie reciclaţi mintal. Freud 
avea întotdeauna dreptate în calitate 
de autoritate ştiinţifică. Cei care 

Fragment din romanul Legende Androgine

In the world of sexual sciences Freud was the Big 
Brother because the distinguished therapist allowed 
no one to contradict him. If patients opposed his 
will, if they protested, if they resisted therapy, if they 
refuted his theories, it meant that those patients 
were insane and they had to be mentally recycled. 
Freud was always right in the capacity of a scientific 
authority. Those who seemed offended by his verdicts 
were automatically considered deviant. Their insanity 

consisted of the fact that 
they defined or lived their 
sexuality in a way different 
from the one prescribed by 
the Big Brother.

The psychoanalysis session 
played out as any other classic 
torture scene: the Doctor had 
Yvonne tied to the sofa. He 
offered her a glass of water:

‘Patient Yvonne, do you agree 
to admit that as a child you 
fantasised about the penis?’

‘No, Doctor, I didn’t, I’m 
sorry, I’m trying my best to 
remember, but no… I didn’t.’

‘Try harder, you’re not 
focusing hard enough…’

‘I’m sorry, but I don’t 
remember anything other 

than an inconceivably beautiful organ music…’

‘Patient Yvonne, you’re raving… you suppressed your 
sexual desire and you disguised it as music. You’re 
under the impression that it was the music that 
attracted you, but the state induced by the chain of 
sound was the libido’s call, I assure you.’

‘No, sir, it wasn’t the libido, it was a sort of light… it 
was like a spell.’

‘You see things that way because your mind is stuffed 
with taboos… You were raised in religious spirit and 
that’s exactly why you inhibited your sexual drives, 
transferring them to abstract images…’

‘I was raised by an atheist grandmother… And she 
imposed me no taboos.’

‘You actually wanted to be penetrated… You actually 
wanted to touch an erect sex… Or to have one 
yourself…’

‘No, Doctor, I didn’t want to be penetrated… I was 
running up a flight of stairs towards my lover. I 
wanted to melt in his embrace.’

‘Admit that your lover looked like your father. Admit 
that you were curious about your father’s sex. That 
you felt an irresistible need to touch it.’

‘I can’t admit to a wish I didn’t have, Doctor… I don’t 
admit that my lover looked like my father… Not that 
my father wouldn’t be a good person…’

‘Patient Yvonne, you’re resisting psychoanalysis... 
Focus. If you resist, it means that you have projected 
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your libido onto me and that you wish to prolong 
things... it means that you have become attached to 
me... that you are confusing me with your father.’

‘No, sir, I haven’t. I’d like to go home. I’m not 
confusing you and I honestly detest you, as honestly 
as I love my father.’

‘So you do admit that you love him.’

‘Yes, I love him, but differently, I don’t want to touch 
his sex…’

‘You have a wish to adopt him!’

‘No, sir, I do not desire him in any way, I simply love 
him.’

‘Pacient Yvonne, focus, you’re not trying hard 
enough… You won’t be leaving here until you make 
the effort to remember…’

‘I have a headache, Doctor, I’m feeling sick, I wish 
you let me with my thoughts...’
Have a sip of water. Now focus… Patient Yvonne, do 
you admit that you have renounced love?’
‘No, no I don’t… I can’t lie.’

‘Love is a deviation, only the libido exists. Love is 
fiction, a chimera; get yourself together, make an 
effort if you want to be cured. It’s for your own good.’
‘I know, sir.’
‘Patient Yvonne, do you admit that you have 
renounced organ music and that you have started 
having dreams about the phallus?’
‘No, sir, I haven’t renounced organ music. Yes, sir, 
I have started having dreams about the phallus. 
Nightmares. I dream a lot of faceless men and a lot 
of erect penises. I dream they transform into snakes 
when they get inside me. Into snakes that devour me 
from the inside out…’
‘You’re on the right path… Soon you’ll start feeling 
pleasure…’
‘I’m afraid I’m not feeling any pleasure, I just told you 
they were nightmares!’
‘You still haven’t renounced love. Try harder.’
‘I’m sorry, I can’t, I can’t renounce love…’
‘Try giving up music... seal your ears. It’s for your 
own good.’
‘I can’t give up music.’
‘You will, I assure you… If you want to be cured of 
insanity and go home, you have to give up music. 
Admit that you desire me, admit that you projected 
your libido onto me and that is why you are resisting. 
In fact, you don’t want to get out of here, out of this 
office, you want me to stay around as long as possible 
…’
‘I do want to leave. I want to leave.’
‘Then admit you have renounced love. That you have 
killed all of your taboos…’

se arătau lezaţi de verdictele lui erau consideraţi 
automat devianţi. Nebunia lor consta în faptul că îşi 
reprezentau sau trăiau sexualitatea într-un alt mod 
decât cel prescris de Marele Frate. 
Şedinţa de psihanaliză se derula ca orice scenă de 
tortură clasică: Doctorul o ţinea pe Yvonne legată de 
canapea. Îi întindea un pahar cu apă:  
- Pacientă Yvonne, eşti de-acord să recunoşti că în 
copilărie ai avut fantezii despre penis? 
- Nu, domnule Doctor, n-am avut, îmi pare rău, îmi 
dau toată silinţa să îmi amintesc, dar nu... n-am avut. 
- Mai străduieşte-te, nu te concentrezi suficient...
- Îmi pare rău, dar nu îmi amintesc nimic, decât o 
muzică de orgă neînchipuit de frumoasă...
- Pacientă Yvonne delirezi... Ţi-ai refulat dorinţa 
sexuală şi ai travestit-o în muzică. Ţi se pare doar că 
te atrăgea muzica, dar starea provocată de înlănţuirea 
de sunete era chemarea libidoului, te asigur.
- Nu domnule, nu era libidoul, era un soi de lumină... 
era ca o vrajă. 
- Îţi reprezinţi aşa lucrurile pentru că ai mintea îm-
buibată de tabuuri... Ai fost educată în spirit religios 
şi de aceea ţi-ai inhibat şi sublimat pulsiunile sexuale, 
transferându-le în imagini abstracte...
- M-a crescut o bunică atee... Şi nu mi-a impus nici 
un fel de tabuuri.
- În realitate îţi doreai să fii penetrată... În realitate îţi 
doreai să atingi un sex în erecţie... Sau să ai tu unul...
- Nu, domnule doctor, nu îmi doream să fiu pen-
etrată... Alergam pe nişte trepte spre iubitul meu. 
Vroiam să mă topesc în îmbrăţişarea lui.
- Recunoaşte că iubitul tău semăna cu taică-tu. Re-
cunoaşte că erai curioasă în legătură cu sexul tatălui 
tău. Că simţeai o nevoie irezistibilă să îl atingi.
- Nu pot să recunosc o dorinţă pe care n-am avut-o, 
domnule doctor... Nu recunosc că iubitul meu 
semăna cu tata... Nu că tata n-ar fi un om bun...
- Pacientă Yvonne, eşti refractară la psihanaliză... 
Concentrează-te. Dacă opui rezistenţă înseamnă că 
ţi-ai proiectat libidoul asupra mea şi că vrei să pre-
lungeşti lucrurile... înseamnă că te-ai ataşat de mine... 
că mă confunzi cu tatăl tău.  
- Nu domnule, nu m-am ataşat. Aş vrea să plec acasă. 
Nu vă confund şi vă detest sincer, la fel de sincer cum 
îl iubesc pe tata.
- Deci recunoşti că îl iubeşti.
- Da, îl iubesc, dar altfel, nu îmi doresc să îi ating 

sexul...
- Îţi doreşti să îl înfiezi!
- Nu, domnule, nu îl doresc în nici un fel, îl iubesc 
pur şi simplu. 
- Pacientă Yvonne, concentrează-te, nu te străduieşti 
suficient de mult... Nu vei pleca de-aici dacă nu faci 
efortul să-ţi aminteşti...
- Mă doare capul, domnule doctor, mi-e rău, aş vrea 
să mă lăsaţi cu gândurile mele...
- Bea puţină apă. Acum concentrează-te... Pacientă 
Yvonne recunoşti că te-ai lepădat de dragoste?
- Nu, nu recunosc... Nu pot să mint.
- Dragostea e o rătăcire, numai libidoul există. 
Dragostea e o ficţiune, o himeră, adună-te, depune 
un efort, dacă vrei să te vindeci. Nu îţi vreau decât 
binele.
- Ştiu domnule.
- Pacientă Yvonne, recunoşti că te-ai lepădat de mu-
zica de orgă şi că ai început să ai vise despre falus?
- Nu, domnule, nu m-am lepădat de muzica de orgă. 
Da, domnule, am început să am vise despre falus. 
Coşmaruri. Visez o muţime de bărbaţi fără chip şi o 
mulţine de penisuri în erecţie. Visez că se transformă 
în şerpi atunci când intră în mine. În şerpi care mă 
devorează din interior...
- Eşti pe calea cea bună... În curând vei începe să 
simţi plăcerea...
- Mă tem că nu simt nici o plăcere, v-am spus doar că 
sunt coşmaruri!
- Încă nu te-ai lepădat de dragoste. Mai stră-
duieşte-te. 
- Îmi pare rău, dar nu pot, nu mă pot lepăda de dra-
goste....
- Încearcă să renunţi la muzică....astupă-ţi urechile. 
Nu îţi vreau decât binele. 
- Nu pot să renunţ la muzică.
- Vei renuţa, te asigur... Dacă vrei să te vindeci de 
nebunie şi să pleci acasă trebuie să renunţi la muzică. 
Recunoaşte că mă doreşti, recunoaşte că ţi-ai proiec-
tat libidoul asupra mea şi de aceea opui rezistenţă. 
În realitate nu vrei să ieşi de aici, din cabinet, vrei să 
rămân cât mai mult în preajma ta... 
- Ba vreau să plec. Vreau să plec.
- Atunci recunoaşte că te-ai lepădat de dragoste. Că 
ţi-ai ucis toate tabuurile...

17



Aș putea să vă vorbesc eu despre 
Ilinca Bernea. Vorbesc despre 
ea întotdeauna cu drag și cu un 
zâmbet pe buze oricui are răbdare 
să asculte, dar cel mai bine cred că 
e să o las pe ea să vă vorbească 
despre lumea ei. Întrebările mele 
au fost doar un pretext pentru ca ea 
să apuce firul și să ne povestească 
cum a fost viața ei de până acum, 
despre oamenii pe care i-a întâlnit și 
cum au influențat-o, despre universul 
ei interior, care, din fericire și spre 
deosebire de cazul multora dintre 
noi ceilalți,  nu este diferit de cel 
exterior, nu îl păstrează doar pentru 
ea și nu îi e frică să îl prezinte celor 
din jur, chiar dacă cei mai mulți nu 
sunt pregătiți să se intersecteze cu 
asta. 
Pare că mi se adresează mie, dar 
de fapt îți vorbește ție direct, așa 
cum se întâmplă și în cărțile sale – 
deschisă, naturală și sinceră. 
Tune in. 

I could tell you about Ilinca Bernea 
myself. I always speak passionately 
about her, with a smile on my face, 
to anyone patient enough to listen, 
but now I think it’s best to let her tell 
you about her world. My questions 
were just a pretext for her to get 
in the game and tell you about her 
life so far, about the people she 
met and how they left their mark 
on her, about her inner world that, 
fortunately and unlike the case of 
most of us, is not much different 
than her outside world, and she does 
not keep it to herself, even if most 
people aren’t quite ready to come 
across it.
It seems that she is adressing me, 
but she is actually adressing you, 
the way she does in all her books – 
openly, naturally, and frankly. 
Tune in.

partea I
f i rs t  pa r t
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Cum era copilul Ilinca? Cum era adolescenta 
Ilinca? Poți să identifici niște momente din 

copilărie și adolescență care au contribuit ca tu să 
fii Ilinca de astăzi? 

Am fost un copil foarte fericit și o adolescentă 
cât se poate de nefericită. Copilăria mi-am 

petrecut-o în casa și în curtea bunicii mele de la 
Brașov căreia i-am preluat și numele de fată, după ce 
a murit. Imaginea ei și cea a copilăriei 
se suprapun acum în mintea mea. O 
chema Elena Bernea și era sora lui 
Ernest Bernea și mătușa lui Horia. 
Ilinca e o derivare de la Elena, se pare. 
Întotdeauna am sperat să îi semăn, 
să fiu rudă cu ea și în spirit nu doar 
rudă de sânge. Ea era o ființă din 
aceea rară care lumina totul în jur, 
care putea alunga orice spaimă și 
orice durere. Era senină, puternică, 
radioasă, deși a avut o viață mai 
grea decât mulți dintre disperații și 
nevroticii zilelor noastre. Gândește-te că a trecut 
printr-un război în tinerețe, a născut-o pe mătușa 
mea chiar în timpul războiului. Pe urmă a început 
hingherirea intelectualilor de către comuniști. Pe 
Ernest și pe bunicul meu (care erau și foarte buni 
prieteni altminteri) i-au arestat când mama avea trei 
ani, în ’48, iar bunica mea a trebuit să se descurce 
singură cu fetițele și cu stigmatul social, să facă față 
anchetelor, urmăririi, delațiunii – îi fuseseră plasate 
în casă două familii de securiști turnători, iar ea 
stătea înghesuită cu soacra și copiii în două camere. 
Baia era comună. Erau luni în șir în care n-avea nici 
o veste de la bunicu sau de la Ernest. Habar n-avea 
dacă mai erau în viață. Bunicu îi trimitea când și 
când câte o ilustrată de la Canal și îi spunea că e 
foarte bine, doar că nu i-ar strica niște șosete groase 
și niște țigări. El a fost social democrat de-al lui Titel 
Petrescu și a rămas fidel social-democrației, n-a 
vrut să se alăture facțiunii de partid care pactizase 
cu comuniștii. Fac o paranteză acum: de aceea 
mă revolt în fața unor mostre de ignoranță care 
asimilează partidele de stânga comunismului și 
dictaturii... Mama și, mai nou, și subsemnata avem, 
ca și bunicu, convingeri de stânga. Și suntem cât 
se poate de anti-comuniste. Mama se ruga zilnic 
să moară Stalin și avea doar 4 ani. Făcea încă de 
atunci diferența limpede, foarte limpede. Bunicu era 
inginer chimist. Când l-au eliberat nu i-au mai dat 
dreptul să se angajeze decât ca muncitor necalificat. 

Făcea zilnic naveta cu securistul după el. Îți 
povestesc toate astea ca să îți dai seama ce înseamnă 
pentru mine un om puternic: bunica mea le-a 
înfruntat pe toate fără să crâcnească, fără să lase vreo 
clipă să se întrevadă ceva din zbuciumul ei, ca să nu 
îi descurajeze pe copii. Era profesoară de matematică 
și astronomie. Și atee. Asta a contat mult și în 
educația mea, dar și mai târziu, când am început să-
mi aleg anturajul: aveam mai multă încredere în atei, 

în moralitatea lor, în onestitatea 
lor. E valabil și acum. 

În copilărie, bunica Elena 
inventa pentru mine povești cu 
zeci de personaje, cu aventuri, 
ceva în spiritul și în stilul lui 
Jules Vernes. Ea mi-a deschis 
porțile imaginației, m-a făcut 
să înțeleg că ficțiunea e  marele 
nostru aliat, că fără ea riscăm să 
ne sufocăm într-o realitate de 
multe ori anodină și chinuitoare. 
Visam foarte mult în copilărie. 

Eram foarte epică în fanteziile mele, în adolescență 
am devenit ceva mai lirică. Fiindcă mamaia era 
profesoara mea de matematică și se ocupa mult de 
mine printr-a șaptea am ajuns olimpică. Am intrat 
cu o notă impresionantă la matematică la cel mai 
bun liceu, pe atunci, de 
matematică-fizică... La 
română eram mai slabă. 
Nici nu prea îmi plăcea. 
Până într-a opta îmi 
făcea tata compunerile și 
desenele. Ca să vezi ironie 
a sorții: acum doar scriu și 
pictez și nimic altceva. 

Încă pot să spun că 
dimineața cea mai 
frumoasă din viața mea 
a fost cea în care, m-am 
trezit pe la nouă dimineața 
și bunică-mea mi-a spus că 
are o surpriză pentru mine. 
Era început de decembrie 
cred. A deschis larg 
obloanele și toată curtea 
era albă, albă. Ninsese mult 
peste noapte. Nu îmi dau 
seama de ce amintirea asta 
mă atinge atât de mult. 

“Până într-a 
opta îmi făcea 
tata compunerile 
şi desenele. Ca să 
vezi ironie 
a sorţii: acum 
doar scriu, pictez 
şi nimic 
altceva.”

What were you like as a child? What were you 
like as a teenager? Can you identify some 

moments of your childhood and adolescence that 
made you the Ilinca you are today?

I was very happy as a child and unhappy as can 
be as a teenager. I spent my childhood in my 

grandmother’s house and yard in Brașov. I actually 
took her maiden name after she died. Her image and 
the image of childhood overlap in my mind now. 
Her name was Elena Bernea and she was Ernest 
Bernea’s sister and Horia’s aunt. Ilinca apparently is 
derived from Elena. I have always hoped to resemble 
her, to be her kin in spirit as well, not only in blood. 
She was one of those extraordinary beings that light 
up everything around them, that can cast all fear and 
pain away. She was serene, strong, radiant, despite 
the fact that she had had a more difficult life than 
most of today’s desperate and neurotic people. Just 
think of the fact that she went through the war in 
her youth, and she gave birth to my aunt precisely 
during the war. Then the communist hounding of 
intellectuals started. Ernest and my grandfather 
(who were actually very close friends) were arrested 
when my mother was three years old, in 1948, and 
my grandmother had to manage on her own with 
the little girls and the social stigma, and cope with 
the investigations, the surveillance, denouncements 

– she had had two 
families of informer 
members of the 
secret police placed 
inside her house, 
and she was forced 
to share with her 
mother-in-law 
and her daughters 
only two rooms. 
They all shared 
the bathroom. 
She wouldn’t hear 
a word from my 
grandfather or Ernest for months at a time. She had 
no clue whether they were still alive. My grandfather 
would send her a postcard from the Danube-Black 
Sea Canal every now and then telling her he was just 
fine, and all he needed was some warm socks and 
some cigarettes. He was one of Titel Petrescu’s social 
democrats and he stayed loyal to social-democracy, 
he refused to be a part of that fraction of the party 
that had entered compounded with the communists. 
As a side comment: that’s why signs of ignorance 
that assign left-wing parties to communism and 
dictatorship revolt me… My mother and, lately, 
myself have left-wing views, like my grandfather. 
And we are as anti-communist as it gets. My mother 

used to pray for Stalin’s death every day and she 
was only four. She knew the difference – even 
then – clearly, very clearly. My grandfather was 
a chemist engineer. When they released him, 
they only allowed him to work as a laborer. He 
used to commute every day accompanied by 
the secret police officer. I’m telling you all this 
for you to understand what I mean by ‘strong 
person’: my grandmother went through all that 
without complaining, without betraying her 
inner struggle for a moment, in order not to 
discourage her children. She was a math and 
astronomy teacher. And an atheist. This was 
an important fact in my upbringing, as well as 
later, when I started choosing an entourage: 
I trusted atheists more, their morality, their 
integrity. I still do.

When I was a child, Grandma Elena used 
to make stories up for me, with dozens of 
characters, with adventures, in the spirit and 
style of Jules Verne. She opened the realm of 
imagination to me, she made me understand 
that fiction is our great ally, that without it we 
risk to be suffocated by a reality that is most 
of the time anodyne and tormenting. I used 

“Up to the 
eighth grade it 

was my father that 
did my essays and 
my drawings for me. 
Look at life’s 
irony: all I do now 
is write and 
paint.”



Cred că era ceva în ochii ei... în gesturile ei. Poate 
că atunci am reușit prima oară să realizez cine e ea 
și nu doar cât de mult o iubesc. Ei îi plăcea imens 
Marguerite Yourcenar. Între timp am descoperit-o și 
eu pe Yourcenar și încet, încet a devenit și scriitoarea 
mea preferată. Cumva, în sinea mea, acum imaginea 
bunicii și a Margueritei se confundă. Gândeau 
foarte asemănător, semănau și fizic. Ochii ăia de un 
albastru pur... 

Am pierdut-o pe mamaia la 14 ani. Eram în clasa a 
9-a. S-a dus cu un an înainte de revoluție și îmi pare 
rău ca n-a apucat să trăiască euforia acelor momente. 
Explozia aceea de speranță.

Despre adolescența mea nu prea îmi place să 
vorbesc. Nu îmi dau seama dacă nu cumva e tipic 
vârstei: poate că toți ne simțim penibil, ostracizați, 
neînțeleși, repudiați, frustrați... Habar n-am. Toate 
amintirile mele din perioada aceea sunt înecate 
într-un anume gust al eșecului, rușinii și umilinței. 
Începusem să scriu poezii, mergeam la diverse 
cenacluri. Ba chiar aveam și un strop de succes ca 
poeta. Am publicat în România literară primele 
plachete de versuri pe la 16 ani.

Cum a fost experiența ta de student?  

Urâtă. M-am orientat prost. N-aveam ce căuta la 
teatru. Ar fi trebuit să fac filosofie de la început. 

Ernest, pe patul de moarte, m-a încurajat. Dar s-au 
găsit mulți alții să mă descurajeze din rațiuni strict și 
exclusiv misogine... Mi s-a spus că femeile sunt prea 
sensibile pentru filosofie. Că nici nu există filosofi 
femei. Adolescența mea a fost hrănită artificial 
cu astfel de minciuni. Mi-au fost injectate direct 
în venă. Și n-o mai aveam pe bunică-mea să mă 
convingă contrariul. Bine, aveam părinți, însă doi 
părinți excesiv de evoluați într-ale educației copiilor, 
prea democrați aș zice. Ne-au crescut și pe mine și 
pe frate-miu într-un spirit total liber... ne-au lăsat să 
luăm singuri toate deciziile gândindu-se că în felul 
ăsta ne cultivă discernământul și responsabilitatea. 
Dar pentru unele decizii eram totuși prea mici și 
prea dezorientați. Mă gândesc acum că ne-au luat 
cam prea în serios potențele și aptitudinile. Uneori, 
un grad prea mare de libertate, poate împovăra sau 
chiar încurca un copil. Nu cred că ești pregătit să 
fii responsabil cât timp depinzi organic, sufletește, 
material de altcineva. Iar libertatea, în asemenea 

condiții poate fi o povară. Și acum mi-e ciudă că 
am fost lăsată să mă înscriu la facultatea de teatru, 
la regie. Au fost ani în care am înaintat, anevoios, 
într-o direcție pe care ulterior am abandonat-o, 
pentru că era, pentru mine, un drum înfundat. 
Facultatea în sine era un simulacru de școală. Cu 
o spoială de cultură te descurcai lejer. În timpul 
ăsta colegii mei de generație de la filosofie, treceau 
dintr-o bibliotecă în alta, învățau limbi arhaice, 
traduceau din antici și medievali și câte și mai câte. 
A trebuit să alerg ca nebuna, să citesc într-un ritm 
accelerat ca să îi pot prinde din urmă. Și chiar și-așa 
resimt încă, nu atât un handicap, cât nostalgia școlii 
de filosofe. Acum am un doctorat în filosofie și îmi 
vine să mă înscriu ca studentă. Vreau să fiu studentă 
acolo! Și când predam acolo, mi se întâmpla să mă 
duc la diverse cursuri și să stau în bancă și să ascult, 
să îmi iau notițe. Vreau să fiu studentă acolo! De ce 
nu se poate dacă ai un doctorat în filosofie să te mai 
înscrii odată la școală???

Filosofia a fost singura mea vocație certă. Dar știi 
cum e cu vocațiile: îți faci întodeauna prea multe 
scrupule, te simți copleșit, împiedicat, neajutorat, 
ca în dragoste. După revoluție, la liceul meu (fost 
Bălcescu, actual Sfântul Sava) s-a înființat prima 
clasă de uman și m-am înscris acolo. La bacalaureat 
am fost singura 
din școală care 
a ales (dintre 
domeniile 
opționale) 
filosofia ca probă 
de examen. S-a 
înființat comisie 
doar pentru 
mine. Am avut 
un profesor 
excepțional: 
Gabriel Săndoiu. 
Despre facultate 
nu prea am ce să-
ți spun: boemie 
prost înțeleasă și 
prost practicată... 
Au existat doi 
profesori care 
mi-au plăcut și de la care am avut ceva de învățat: 
Mihaela Tonitza (fata pictorului) și regizorul Cornel 
Todea. Pentru ei a meritat, da, să fiu acolo, atunci. 
Obiectiv vorbind. 

to spend a lot of time daydreaming as a child. I was 
very epic in my fantasies; I became more lyrical in 
adolescence. Because grandma was my math teacher 
and took great interest in me, in the seventh grade 
I participated in a math Olympiad. I was accepted 
with an impressive grade in math to the best high-
school at the time, specialized in mathematics and 
physics… I wasn’t that good in Romanian class. I 
didn’t even like it so much. Up to the eighth grade it 
was my father that did my essays and my drawings 
for me. Look at life’s irony: all I do now is write and 
paint.

To this day the most beautiful morning of my 
life was the one I woke up around nine and my 
grandmother told me she had a surprise for me. 
It was early 
December 
I think. She 
opened the 
blinds widely 
and the yard 
was all white. 
It had snowed 
heavily during 
the night. I 
don’t know 
why this image 
touches me so 
much. I think 
there must 
have been 
something in 
her eyes… in 
her gestures. 
Maybe that was the first time I realized who she 
was and not just how much I loved her. She loved 
Marguerite Yourcenar. In the meantime I discovered 
Yourcenar myself and, little by little, she became 
my favourite writer as well. Somehow, in my mind, 
my grandmother’s image and Marguerite’s overlap. 
They were very much alike in thought, as well as in 
appearance. Those eyes of a pure blue...

I lost grandma when I was 14. I was in the 9th grade. 
She passed away one year before the revolution and 
I’m sorry she didn’t get to live the euphoria of those 
moments, that burst of hope.

I don’t really like talking about my adolescence. I 
can’t tell if it comes with the age: maybe we all feel 
pathetic, ostracized, misunderstood, disowned, 

frustrated… I don’t know. All memories of that 
time are impregnated in a certain taste of failure, 
shame and humiliation. I had started writing poetry, 
I attended different poetry groups. I even had 
some success as a poet. I published my first poetry 
booklets in România literară when I was about 16.

What was your experience as a student like? 

Bad. I made a bad choice. Theatre was not for me. 
I should have studied philosophy right from the 

start. Ernest, on his deathbed, encouraged me. But 
other people took it upon themselves to discourage 
me for purely and exclusively misogynistic reasons… 

I was told 
women were 
too sensitive 
for philosophy. 
That there 
weren’t any 
women 
philosophers. 
My 
adolescence 
was artificially 
fed with this 
kind of lies. 
They have 
been injected 
into my veins. 
And I didn’t 
have my 

grandma anymore to tell me otherwise. Nonetheless, 
I had my parents, but two parents excessively 
evolved in educating children, too democratic I’d 
say. They raised my brother and I in a completely 
free spirit… they let us take our own decisions 
thinking that this way we would cultivate sharpness 
and responsibility. However, for some decisions we 
were too young and too confused. It seems to me 
now that they took our capabilities and abilities too 
seriously. Sometimes too much freedom can burden 
or even hinder a child.  I don’t think that one is 
ready to be responsible while depending organically, 
emotionally, and financially on someone else. And 
freedom, under such conditions can be a burden. 
I still get heated when thinking they let me enrol 
in theatre academy, in directing class. These were 
years I with difficulty followed a path that I later 



Care sunt persoanele pe care le-ai întâlnit care 
te-au marcat cel mai mult? Atât în viața reală 

cât și în universul tău interior. 

E bine pusă întrebarea pentru că jumătate dintre 
cei care m-au marcat sunt oameni pe care nu 

i-am cunoscut personal, ci i-am descoperit prin 
creațiile lor. Pentru mine experiența lecturii sau 
a contactului cu artele este una cât se poate de 
personală, chiar mai intimă decât multe dintre cele 
contingente. Cei mai importanți pentru mine sunt 
(ordinea e aleatoare): Franz Schubert, Egon Schiele, 
Marguerite Yourcenar, Hermann Hesse, Felix 
Mendelssohn Bartholdy, Albert Camus, Stanislaw 
Lem și, mai nou, Michel Onfray. Pe Michel sper 
să am și ocazia să-l cunosc personal cândva... Nu 
pot să o ratez de vreme ce am avut șansa să îi fiu 
contemporană. Dintre cei întâlniți și dragi cei care 
mi-au fost pe rând călăuze, prieteni, mentori, iubiți 
sau chiar zâni și zâne bune sunt: mama și tata, 
Naumii (Gellu și Lygia), Constanța Buzea, Mădălina 
și Bogdan Ghiu, Cornelia și Laura Grunberg, Vasile 
Morar, Mihaela Pop, Mihaela Miroiu, Gabriel 
Tender (actualmente neurochirurg în New Orleans, 
un geniu medical made in Romania), Radu Stroe 
(primul meu iubit, un geamăn astral), soțul meu 
Yves, Vlad Barbu (prietenul meu din copilărie, 
actualmente conferențiar în matematici la Rouen), 
prietenele mele din liceu, actrițe – Ioana Macaria 
și Brândușa Mircea –, Gabriela 
Bagrinovschi (prietena mea 
veterinară), prietenul meu britanic 
compozitorul Graham Lynch, 
pianista germană Annett Busse și, 
evident, nu în ultimul rând marea 
mea iubire, Tzitzoiu (ochi albaștri 
rasă birmaneză), partenerul meu 
felin, pe care l-am pierdut acum un 
an și jumătate. 

Am o mare prețuire și pentru 
profesorii Sorin Vieru și Valentin 
Mureșan. Sper că n-am uitat pe 
nimeni important și, dacă am uitat, 
îi rog să mă ierte. 

Știu că ai o legătură foarte 
specială cu Gellu Naum, care 

apare chiar și ca personaj în 
Legende Androgine. Care a fost 

relația voastră și ce influență a avut asupra ta? 

Mi-a fost o călăuză... foarte importantă. 
Învățăturile și înțelepciunea lui ma ajută și 

acum să găsesc nordul în momentele de neliniște 
sau derută. Când mi se întâmplă așa, deschid 
Calea Șarpelui și încerc să fac ce spune Gellu acolo.  
Întotdeauna pagina la care se deschide cartea are o 
legătură cu ceea ce mă frământă pe mine. 

Gellu m-a ajutat în primul rând să-mi revin din 
rătăcirea religioasă. Îi datorez asta. După ce o 
pierdusem pe bunică-mea, luasem calea bisericii 
și Gellu m-a trezit. El era complet a-religios, ba 
chiar m-a făcut să înțeleg cum și în ce măsură 
religiile și dogmatismul sunt dăunătoare unui spirit 
autentic și dăunătoare gândirii umane în general. 
Bunică-mea, m-a considerat probabil prea mică, și 
nu mi-a spus mai nimic despre religii, nici de rău 
nici de bine. În general ateii (mai ales cei foarte 
evoluați și cultivați) sunt mai degrabă indiferenți 
față de fenomenul religios. Misticii și ereticii sunt 
în scandal cu religiile, iar Gellu era un mistic și 
un eretic de toată frumusețea. Gellu spunea așa: 
poetul e asemeni unui dansator pe sârmă. Sârma 
lui e întinsă între două prăpăstii: de-o parte religia, 
de cealaltă parte literatura. Literatura înseamnă să 
contrafaci viața, să o artificializezi, îmbuteliezi, s-o 
inventezi. Poezia o conține în seve proprii... Poezia 
descoperă nu inventează, poezia e însăși viața în 

forma ei genuină, nealterată 
de structurile deformante 
ale limbajului. Poezia este, 
după Naum, un mod de 
viață, nu un fel de a vorbi 
despre viață. Gellu era, în 
sensul pregătirii academice, 
absolvent de filosofie. Avea 
un doctorat în filosofie 
făcut la Sorbona, a și tradus 
filosofie. Probabil că nu e 
doar o coincidență faptul 
că poeții mei preferați (el și 
Matei Vișniec) au amândoi 
o pregătire filosofică 
foarte solidă. Poezia e mai 
rudă cu filosofia decât cu 
filologia din punctul meu 
de vedere... E o impresie, 
poate mă înșel. Pentru că 
și filosofia e tot un mod de 

abandoned because it was a dead end for me. The 
academy itself was a mimicry of education. With a 
hint of general knowledge one could manage easily. 
In the meanwhile my colleagues in philosophy went 
from a library to another, learned archaic languages, 
were translating the ancients and medievals and so 
on. I had to work like crazy, to read at a fast pace 
to be able to catch up with them. And even so I 
still feel, not quite a handicap, but a nostalgia for 
philosophy school. Now I have a Ph.D. in philosophy 
and I feel like enrolling as a student there. I want to 
be a student there! Even when I was a teacher there, 
sometimes I happened to go to classes and sit and 
listen to the lecture, and take notes. I want to be a 
student there! Why can’t a person with a Ph.D. in 
philosophy enrol in university classes again???

Philosophy was my only certain calling. But you 
know how it goes when it comes to one’s calling: 
one always makes it a matter of conscience, feels 
overwhelmed, baffled, helpless, just as when it comes 
to love. After the revolution, a social sciences class 
was formed in my high-school and I enrolled in 
it. At the high school graduation exams I was the 
only one at my school to choose (from the optional 
areas) philosophy as one of the exams. They set up 
a commission for me. I had an outstanding teacher: 
Gabriel Săndoiu. There isn’t much to say about 
university years: misunderstood and badly exercised 
bohemia… There were two teachers that I liked 
and that passed some knowledge onto me: Mihaela 
Tonitza (the famous painter’s daughter) and director 
Cornel Todea. They made it worth my while being 
there. Objectively speaking.

What people you met left their mark on you? 
Both in the real world, as much as in your 

inner universe.

That is a very good question because half the 
people that left a mark on me are people I 

haven’t met in person, but I have discovered through 
their creation. For me, the experience of reading or 
coming in contact with the arts is as personal as it 
gets, even more intimate than most of the contingent 
ones. The most important to me are (in a random 
order): Franz Schubert, Egon Schiele, Marguerite 
Yourcenar, Hermann Hesse, Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Albert Camus, Stanislaw Lem, and, more 
recently, Michel Onfray. I hope to have the chance 

to meet Michel in person one day... I can’t miss it as 
long as I had the fortune to be his contemporary. Of 
the ones I met and I carry in my heart, the ones that 
have been guides, friends, mentors, lovers or even 
fairy godmothers I name: mom and dad, Gellu and 
Lygia Naum, Constanța Buzea, Mădălina și Bogdan 
Ghiu, Cornelia și Laura Grunberg, Vasile Morar, 
Mihaela Pop, Mihaela Miroiu, Gabriel Tender (now 
a neurosurgeon in New Orleans, a medical genius 
made in Romania), Radu Stroe (my first lover, a 
cosmic twin), my husband Yves, Vlad Barbu (my 
childhood friend, presently an associate professor 
in mathematics at Rouen), my high school friends – 
the  actresses Ioana Macaria and Brândușa Mircea, 
Gabriela Bagrinovschi (my vet friend), my British 
friend the composer Graham Lynch, German pianist 
Annett Busse and, of course, last but not least, my 
big love Tzitzoiu (a blue-eyed birmanese cat), my 
feline partner, that I have lost one year and a half 
ago.

I also cherish professors Sorin Vieru and Valentin 
Mureșan. I hope I didn’t forget anyone important, 
and, if I did, I apologize to them.

I know you have a special connection with Gellu 
Naum, who is even a character in Androgynous 

Legends. What was your relationship and what was 
his influence upon you?

He was my guide... a very important guide. 
His teachings and his wisdom help me even 

today to find the North in moments of anxiety and 
confusion. When that happens, I open The Way of 
the Snake and I try to do what Gellu writes there. 
There is always a connection between the page the 
book opens and what is bothering me at the time.

Gellu helped me first of all to snap out of my 
religious wandering. I owe him that. After I lost 
my grandma, I took the path of church and Gellu 
woke me up. He was completely areligious, he 
even made me understand how and to what extent 
religions and dogmatism affect the authentic spirit 
and human reason. My grandma probably thought 
I was too young and didn’t tell me much about 
religions, neither positive nor negative. Normally, 
atheists (especially evolved and educated ones) 
are more likely to be indifferent to the religious 
phenomenon. Mystics and heretics are at strife with 



viață, în vreme ce literatura e artă epică... e artă, e 
o foarte rafinată convenție de limbaj. Naum avea o 
filosofie a lui « altfel ». Cumva « avant la lettre » el a 
descifrat marea capcană a limbajului: antinomia. « 
Elimină toate contradicțiile din gândire pentru că 
ele nu există. Nu e nici așa, nici pe dos, e altfel… », 
cam ăsta era mesajul. Doar că el nu s-a împotmolit 
în conflictul cu gândirea colectivă sau dominantă 
așa cum constat că am eu tendința. Proceda ca 
un alchimist, trecea totul prin sită și mergea mai 
departe. El se definea ca poet, era interesat în primul 
rând de “substanța poetică”, de erosul primordial, de 
sistemul cuaternar de reprezentări (apă, aer, pămant, 
foc) etc. El însuși era altfel față de suprarealiștii lui 
declarați anti-teisti. El nu era anti-  deloc, nici macar 
anti-nimic. Era un mistic altfel și un gânditor altfel și 
un poet altfel. 

Nu vreau să vorbesc mult și abstract despre Gellu, 
chestia asta i-ar fi displăcut profund. Am să îți 
relatez o întâmplare, din regnul celor pe care le 
pomenea și el. O întâmplare mai mult sau mai puțin 
stranie. 

La vreun an după ce i-am cunoscut am făcut o boală 
infecțioasă foarte urâtă, mononucleoză îi zice. Am 
ajuns la spital cu febră mare. Lygia a aflat de la mama 
și a rugat-o să vină până la ei să-i dea ceva pentru 
mine. Lygia avea o camee de argint, de la mama ei... 
veche, foarte veche, nu știa nici ea exact cât de veche.  
Mi-a dăruit-o mie. Mama mi-a adus-o la spital 
seara... și mi-a pus-o la gât. A doua zi îmi scăzuse 
febra. Mulți ani am ținut mereu cameea la mine, o 
purtam cu mine, în geantă sau la gât. Într-o zi, am 
scos-o din săculețul în care o țineam și am văzut pe 
fața femeii din basorelief (știi cum arată o camee) 
o dâră roșie, un fir ruginiu care pleca dinspre ochi 
spre inimă. Nu putea să fie rugină pentru că era de 
argint. M-am speriat și am sunat la ei. Mi-a răspuns 
Gellu care mi-a spus că Lygia are mari probleme cu 
inima și că aproape orbise. Cam așa era cu ei... tot 
ce avea legătură cu ei apărea înfășurat în semne, ei 
aveau un cod propriu de înțelegere a întâmplărilor 
stranii întru totul funcțional... Nu era vorba de nici 
un esoterism, nici măcar de supra-realism, în sensul 
consacrat al termenului, ci de o înțelegere foarte 
profundă a realului, a întâmplării, a legăturii dintre 
câmpul mental și câmpul evenimentelor care țes 
pânza destinelor noastre. 

Modul lor exemplar de a trăi e o pildă de puritate 
și autenticitate, o pildă de ascetism în doi. Au trăit 

și ei situații limită, lucruri tragice. Gellu a fost pe 
front... Au fost cumplit de săraci mult timp. Gellu 
era un răzvrătit și sfida regimul, în felul lui. Le-a 
fost greu, foarte greu, dar au rezistat și au trăit cu 
noblețe într-o societate grav pervertită de dictatură, 
de imoralitate, de demență, grație calității lor umane 
și unei forțe interioare incredibile. Doar așa poți 
rezista, în fond...  

Cînd scriam Legendele, Lygia era încă în viață. Mă 
duceam aproape zilnic la ea și îi citeam pasaje din 
carte. Era o ființă solară, ca și celelalte două maestre 
din viața mea: bunica și Yourcenar. Știi cum e o ființă 
solară? Una care te ajută să crești, să respiri adânc 
și liniștit, să îți găsești ritmul propriu, să adaptezi 
lumea la frecvența inimii tale... Nimic rău nu te 
poate atinge, te simți imponderabil și invulnerabil în 
prezența unui astfel de om. 

Gellu ți-a insuflat credința în Androginitate?  

N-aș zice. El m-a ajutat să cred în miturile 
erosului, în erosul androgin și pentru așa ceva 

e, într-adevăr, nevoie de credință. Însă ideea mea 
despre androginitate este una, îndrăznesc s-o spun, 
științifică, ceva mai mult decât filosofică adică. Am 
să încerc să o rezum cât pot de simplu. Bărbatul 
și femeia (dincolo de diferențele și caracteristicile 
biologice) sunt două fantasme culturale, lingvistice... 
două constructe conceptuale. Oamenii reali se 
manifestă în sens psihologic, mental, caracterial 
pe intervalul dintre bărbatul conceptual și femeia 
conceptuală. Ne naștem toți cu un potențial 
androgin apoi, prin dresaj cultural (+ autocultură) și 
prin cenzură (+ autocenzură) tindem să întruchipăm 
un portret mai degrabă masculin sau feminin. 
Simone de Beauvoir a spus-o perfect: „nu ne naștem 
bărbați și femei ci devenim bărbați și femei”. Prin 
contagiune culturală. Concepțiile mele despre 
androginitate își au, cumva, rădăcinile în educația 
pe care am primit-o acasă. Părinții ne-au crescut pe 
mine și pe frate-miu într-un spirit total ne-sexist. 
Ne-au luat la amândoi și păpuși și mașini; am jucat 
amândoi aceleași jocuri, ne-am bătut fără să ținem 
cont eu că el e mai mic și el că eram fată... Părinții 
ne-au dat să citim aceleași cărți, ne-au inoculat 
același valori, iar acum, la maturitate gândim foarte 
asemănător, chit că el e inginer și eu umanistă. 
Părinților le datorez așadar totul sau aproape 
totul. Oameni buni și luminați. Tata e un filosof al 

religion, and Gellu was a beautiful specimen of a 
mystic and heretic. He used to say this: The poet is 
like a tightrope dancer. His tightrope is extended 
between two abysses:  on one side religion, on the 
other side literature. Literature means counterfeiting 
life, artificializing it, bottling it, inventing it. Poetry 
contains it in its sap… Poetry explores, not invent, 
poetry is life itself in its genuine shape, unaltered 
by the deforming structures of language. Poetry 
is, according to Naum, a lifestyle, not a way of 
speaking about life. Gellu was, in terms of academic 
education, a philosophy graduate. He had a Ph.D. in 
philosophy obtained in Sorbonne, he even translated 
philosophy. It is probably not a coincidence that my 
favourite poets (him and Matei Vișniec) both have 
serious philosophical upbringing. Poetry is more 
related to philosophy than to philology, I think… It’s 
an opinion, I might be wrong. Because philosophy is 
a lifestyle as well, whereas literature is epic art… it is 
art, it’s a very refined linguistic convention. Naum’s 
philosophy was different. Somewhat « avant la lettre 
», he unravelled language’s biggest pitfall: antinomy.  
“Exclude all contradictions of your thinking because 
they do not exist. Things are not one way or the 
other, they are different…”, that was his message. But 
he didn’t get stuck in the conflict with collective or 
dominant thinking as I notice I tend to do. He acted 
as an alchemist, he passed everything through his 
sieve and then moved on. He defined himself as a 
poet, he was interested mainly in “poetic substance”, 
in the primordial Eros, in the quaternary system 
of representations (water, air, earth and fire), etc. 
He was different than his self-professed anti-theist 
surrealists himself. He wasn’t anti- at all, not even 
anti-nothing. He was a different mystic and a 
different thinker and a different poet.

I don’t want to talk about Gellu extensively and 
abstractly, he would’ve hated it. I will recount to you 
an occurrence of the realm of the ones he used to 
talk about.  It is a more or less odd occurrence. After 
about a year after I met them I caught an infectious 
disease, it’s called mononucleosis. I went to the 
hospital with high fever. Lygia found out from my 
mom, and asked her to pass by her house because 
she wanted to give me something.  Lygia had a silver 
cameo her mother gave her… it was old, very old, 
she didn’t know precisely how old. He gave it to me 
as a gift. My mother brought it to the hospital in 
the evening… and put it around my neck. The next 
day the fever went down. For many years I kept the 
cameo with me at all times, I always had it with me, 

in my bag or around my neck. One day, I took it out 
of the little bag in which I kept it and I saw a red trail 
on the woman in the carving’s face (you know what 
a cameo looks like), a rust-coloured thread going 
from one eye to the heart. It couldn’t have been rust 
because it was made of silver. I panicked and I called 
them immediately. Gellu answered the phone and 
told me Lygia had serious heart problems and that 
she was nearly blind. That’s the way things worked 
around them…  everything having to do with them 
revealed itself wrapped in signs, they had their own 
code of understanding odd occurrences that was 
completely functional… It didn’t involve esoterism, 
not even surrealism, in the established sense, but 
a very profound understanding of what is real, of 
hazard, of the connection between the mental field 
and the field of events that weave the web of our 
destinies. 

Their exemplary way of living is a model of purity 
and authenticity, a model of shared asceticism. They 
had their share of critical moments, tragic things… 
Gellu went to war… They were awfully poor for a 
long time. Gellu was a rebel and defied the system, 
in his own way. It was hard for them, very hard, but 
they held good and lived nobly in a society that was 
badly corrupted by dictatorship, immorality, and 
dementia, thanks to their human quality and to an 
incredible inner strength. It is the only way one can 
hold good, in fact…

Lygia was still alive when I was writing Androgynous 
Legends. I went to see her almost daily and I used 
to read passages from the book to her. She was a 
solar being, similar to the other two female mentors 
in my life: my grandmother and Yourcenar.  Do 
you know what a solar being is like? They help 
you grow, breathe deeply and peacefully, find your 
own rhythm, adapt the world to the frequency of 
your heart… Nothing bad can touch you, you feel 
imponderable and invulnerable around such a 
person.

Was Gellu the one to inspire your faith in 
Androgyny? 

I wouldn’t say that. He helped me believe in the 
myths of Eros, in the androgynous Eros, and that 

requires faith indeed.  But my idea of androgyny is, I 
dare say, scientific; that is, more than philosophical. 



științei, un savant. Mama este un om de o integritate 
exemplară și o intelectuală în adevăratul sens al 
cuvântului. Ea e și criticul meu principal în materie 
de literatură. 

E drept că vorbeam mult cu Lygia Naum despre 
androgini și androginitate, dar asta după ce m-am 
apucat să scriu cartea. Prima mea revelație, să-i 
zicem, a androginității ființei umane, a umanității 
esențiale, necorupte de norme, convenții și 
cutume sociale a fost când am văzut prima oară o 
reproducere după tabloul lui Egon, căruia i-a spus 
”Prietenie”... Știi imaginea de pe coperta Legendelor 
Androgine? Aceea e pictura. Egon era de-o puritate 
incredibilă, e poate cel mai pur artist plastic al lumii 
occidentale, un ins întru totul necontaminat de 
influențe mundane, după cum Schubert cred a fost 
cel mai onest și mai pur compozitor... Și din ceea ce 
au lăsat scris amândoi îți poți da seama. Puritatea 
asta, pe care o avea și Gellu, pe care o aveau și Hesse 
și Yourcenar, pe care o are Onfray, mă face să îi 
iubesc atât de mult. Felul lor de a fi și de a simți are 
ceva din calitatea apei de izvor... din limpezimea 
aceea imaculată și incoruptibilă a esențelor pure. 
Sunt oameni pe care contactul cu lumea nu i-a 
atins, nu i-a putut macula sau înfrânge, nu i-a putut 
converti sau deturna în vreun fel. Oameni care nu 
sunt câtuși de puțin produse ale lumii, conștiințe 
gestate în laboratorul unei culturi sau cunoașteri 
colective, ci ființe solitare capabile să filtreze 
cultura, să o domine, să fie mai presus de ea. Ca 
să o spun și mai simplu: cultura nu doar formează 
ci și deformează, nu doar clădește conștiințe ci 
și îndoctrinează și orbește, iar a fi mai presus de 
cultură e un fel de a fi ”dincolo de bine și rău” în sens 
nietzschenian, dincolo de timp în sens existențial, 
dincolo de convenții și contexte sociale în sens 
kantian...  

Care e legătura ta cu muzica clasică și cine ți-a 
insuflat dragostea pentru muzică? Știi să cânți 

la vreun instrument?  

Mama a fost pianistă. O chiar foarte bună 
pianistă. Din păcate, însă, vremurile erau 

tulburi... Când s-a pus problema să dea la o facultate, 
bunică-mea a sfătuit-o să aleagă un drum mai puțin 
riscant și ea a fost o fată ascultătoare, nu ca mine. A 
intrat la automatică și așa l-a cunoscut pe tata. Mama 
și-a dorit foarte mult ca eu să-i calc pe urme, mai 
ales că aveam mână bună de pian, cu degete lungi și 
subțiri. Ea s-a chinuit mult cu mâinile ei miniaturale. 

Doar că mie îmi plăcea să ascult muzică nu să 
cânt. Nu cred că eram făcută pentru performanță 
pianistică. Poate, dacă m-ar fi dat la vioară... 

Care este compozitorul tău preferat? Vivaldi apare 
foarte des menționat în cărțile tale, în Legende 

este chiar personaj, care e legătura ta cu el? 

S-au mai schimbat una alta de-atunci... Da, mi-a 
plăcut mult Vivaldi și l-am simțit foarte aproape 

la un moment dat. Până l-am descoperit pe Schubert. 
De fapt în viața mea interioară, dacă pot să spun așa, 
există două ere: înainte și după Schubert. Datorită 
muzicii lui, am ajuns, firește, și la Bartholdy și la 
Dvořák. Îmi place și Liszt foarte mult. 

Povestește-mi despre publicarea primului tău 
volum de versuri. Cum s-a întâmplat, cine te-a 

susținut? 

Constanța Buzea m-a descoperit și m-a încurajat. 
Ea e în continuare pentru mine un model de 

demnitate și umanitate și temperanță într-o lume 
literară coruptă, agresivă și nebună de legat. 

Ai publicat două volume și ceva articole la 
liternet.ro. Cum a început colaborarea ta cu 

ei? Mai colaborați în prezent? 

Colaborarea a început cu o scrisoare de la Delia 
Oprea. Ea m-a descoperit, nu știu cum. Ne-am 

împrietenit rapid. Faptul că era și ea brașoveancă 
mi-a trezit tot soiul de nostalgii... Delia e o femeie 
frumoasă în toate sensurile, are un farmec estetic 
contagios. Și mult umor.

Care sunt particularitățile celor născuți sub 
semnul lunii? 

Aici sunt prea multe de spus, așa că mă abțin. 
Încerc în carte să sugerez una alta. Pe de altă 

parte, trimiterile astrologice sunt mai degrabă 
aluzive, cartea în sine e o parabolă... așa am gândit-o. 
N-am vrut să fac o ficțiune astrologică sau să mă 
lansez în speculații astrologice ci să vorbesc despre 
un anume profil uman, despre un tip de inadaptare 
propice creației, reveriei, vizionarismului.

I will try to summarize it the simplest way I can. 
Man and woman (besides biological differences 
and characteristics) are two cultural and linguistic 
chimeras… two conceptual constructs.  Real 
human beings manifest themselves psychologically, 
mentally, and behaviourally on the interval between 
conceptual man and conceptual woman. We are 
all born with an androgynous potential and then, 
through cultural breeding (+ self-culture) and 
through censorship (+ self-censorship) we tend to 
embody a more feminine or masculine portrait. 
Simone de Beauvoir explained this perfectly: “we 
are not born men and women, but we become men 
and women.” Through cultural contagion. My ideas 
on androgyny are rooted, to a certain extent, in the 
upbringing I received at home. My parents raised 
my brother and me in a completely non-sexist 
spirit. They bought both of us both dolls and toy 
cars, we played the same games, we used to fight 
without considering that he was younger and I was 
a girl… Our parents gave us the same books to read, 
invested us with the same values, and now, as adults 
we think very much alike, even though he is an 
engineer and I am a humanist. Therefore I owe my 
parents everything, or almost everything. They are 
good, illuminated people. My father is a philosopher 
of science, a scholar. My mother is a person of 
exemplary integrity and a true intellectual. She is 
also my literary critic.

It is true that I used to talk a lot with Lygia Naum 
about androgynes and androgyny, but only after 
I had started writing the book. My first so-called 
revelation regarding the androgyny of the human 
being, of the essential humanity, uncorrupted by 
social norms, conventions and laws, took place 
when I saw for the first time a reproduction of Egon 
[Schiele]’s painting that he named “Friendship”… Do 
you know the image on the cover of Androgynous 
Legends? That’s the painting. Egon was characterized 
by an incredible purity, he’s probably the purest of 
painters in the occidental world, an individual that 
was totally uncorrupted by mundane influences, as 
Schubert was the most honest and pure composer… 
You can tell by their writings as well. This purity, 
that Gellu also possessed, that Hesse and Yourenar 
possessed as well, that Onfray possesses, makes me 
love them so much. Their way of being and feeling 
has something of the quality of spring water… 
of that immaculate and incorruptible clarity of 
pure essence. They are people that haven’t been 
touched, tinged or defeated by the contact with 

the world, they couldn’t be converted or derailed 
in any way. People that are not products of the 
world, conscience created in the lab of a culture 
or collective knowledge, but solar beings capable 
of filtering culture, conquering it, rising above it. 
To put it in an even simpler way: culture shapes as 
much as it misshapes, builds conscience as much as 
it indoctrinates and blinds, and rising above culture 
is a means of being “beyond good and evil” in a 
nietzschean sense, beyond time in existential sense, 
beyond social convention and context in a kantian 
sense…  

What is your connection to classical music and 
from whom did you inherit your love for 

music? Do you play any instruments?

My mother was a piano player. And a very good 
one. Unfortunately, though, times were difficult… 
When she was faced with choosing a university, my 
grandmother advised her to choose a less risky path 
and she was an obedient daughter, unlike myself. 
She went to automatic engineering and that’s how 
she met my father. Mom wanted me to follow in her 
footsteps, since I had good piano hands, with long 
and thin fingers. Her miniature-size hands put her 
through a lot of struggle. The only problem was that 
I enjoyed listening to music, not playing it. I don’t 
think I was built for performance. Maybe if she had 
put me in violin lessons…

What is your favourite composer? Vivaldi 
is often mentioned in your books, in 

Androgynous Legends he is actually a character, 
what is your connection with him?

Things have changed a bit since then… Yes, I liked 
Vivaldi very much and I felt him very close for some 
time. And then I discovered Schubert. Actually, 
I could say my inner life is divided into two eras: 
before and after Schubert. Thanks to his music I 
discovered, naturally, Bartholdy and Dvořák. I also 
like Liszt very much.

Tell me about the publishing of your first 
volume of poetry. How did it happen, who 

supported you?
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Constanța Buzea discovered and stimulated me. 
She continues to be a model of dignity and 

humanity and composure in a corrupt, aggressive 
and completely insane literary world.

You have published two volumes and a number 
of articles on liternet.ro. How did your 

collaboration start? Is it still going on?

The collaboration started with Delia Oprea 
sending me a letter. She had discovered my 

work, I don’t know by 
what means. We became 
friends easily. Her being 
from Brasov as well stirred 
in me nostalgias of every 
description… Delia is a 
beautiful woman in every 
sense; she has a contagious 
aesthetic charm. And a lot of 
humour.

What are the particularities of the ones born 
under the sign of the moon?

There are a lot of things to say on this matter, so 
I won’t get started. In the book I try to imply 

a thing or two. On the other hand, the astrological 
references are rather allusive, the book itself is an 
allegory… that’s what I meant it to be. I didn’t mean 
to make astrological fiction or launch in astrological 
speculations, but to speak about a certain human 
profile, about a type of inadaptability auspicious to 
creation, reverie, and visionariness.  

to be continued, page 46
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Cum să ucizi poetul
De poeţi nu e niciodată nevoie.

Ei sunt nişte paraziţi, nişte lepadături, sunt cu toţii 

nebuni de legat.

Ei nu merită să trăiască în lume

Pentru că tot ce vor e să fugă din ea.

Poeţii nu sunt buni de nimic. Singurul lor talent e să 

tulbure ordinea publică.

Să facă dezordine în lucurile pe care cu migală şi devoţi-

une oamenii de bine le aranjează cuviincios.

Poeţii scurmă prin deşeurile depozitate la marginea 

pământurilor locuite

Le ard ca să se încălzească şi din cenuşă îşi fac amulete

Sunt nişte păgâni

Nişte barbari

Nişte duşi cu sorcova care nu merită să trăiască

În lagărul pe care destoinicii îl numesc lume

Ei sunt cel mai adesea creaturi noctambule

Se hrănesc cu răşini, cu praful drumurilor, cu jăratic şi 

cu fantasme înnăbuşite în sânge

Înfulecă şi fel de fel de duhuri

Poeţii sunt greu de ucis

Dar pentru binele colectiv

Există câteva mijloace prin care pot fi anihilaţi

Nu încercaţi să le amputaţi braţele sau picioarele

Tăierea membrelor îi va face să zboare

Deîndată ce nu mai pot umbla le cresc aripi

Durerea le amplifică puterile 

Poeţii nu pot fi uicişi cu pietre

Pentru că ştiu să facă în aşa fel încât pietrele să se în-

toarcă spre cel ce le aruncă

Odată spânzuraţi umbrele lor încep să danseze cu um-

brele celor vii, luându-le minţile

Sângele poeţilor răstingniţi se prelinge pe asfalt de-

senând contururi înfricoşătoare

Poeţii nu pot fi distuşi decât de un arcaş

Care-i loveşte drept în inimă

Arcaşul trebuie să fie de o frumuseţe rară

În aşa fel încât poetul să se îndrepte singur spre moarte

Cu cât ucigaşul e mai frumos cu atât poetul e mai fericit 

să moară

El ştie că va muri

Căci lumina din ochii arcaşului îi poate învinge pentru o 

clipă durerea

Iar durerea e ceea ce îl ţine în viaţă

Poeţii nu mor nici de frig, nici de foame, nici de boală, 

nici de bătrâneţe

Mor atunci când sunt strâpunşi în inimă

De cel mai frumos arcaş care trage spre ei cea mai fru-

moasă săgeată din cel mai frumos oraş

Din cea mai frumoasă dintre lumile imposibile.

How to kill the poet
There’s never a need for poets.

They are parasites, scum, they are all out of their minds

They don’t deserve to live in the world

Because all they want is to run away from it.

Poets are useless. Their only talent is disturbing the 

peace.

Bringing disorder into the things that good people scru-

pulously and devoutly arrange seemly.

Poets dig through the waste stored at the edge of popu-

lated lands

They burn them to keep them warm and turn ash into 

amulets

They are pagans

Barbarians

They’re mad as a March hare and don’t deserve to live

In the concentration camp the righteous call world

They most oftentimes are moonstruck creatures

Feeding on resin, the dust off the roads, embers and 

chimeras marinated in blood

They also gulp all sorts of spirits

Poets are hard to kill

But for the common good

There are a few ways they can be annihilated

Don’t try to amputate their arm or legs

Cutting their limbs will make them fly

As soon as they can’t walk they grow wings

Pain amplifies their power

Poets can’t be stoned to death

Because they know what to do to make the stones re-

turn to the one throwing them

Once they’re hung their shadows start dancing with the 

shadows of the living, making them lose their minds

The blood of crucified poets seeps on the pavement trac-

ing dreadful outlines

Poets can only be destroyed by an archer

Shooting straight at their heart

The archer has to be of an exquisite beauty

So that the poet would walk on his own towards death

The more beautiful the killer the happier to die the poet 

is

He knows he is about to die

For the light in the archer’s eyes can defeat his pain for 

an instant

And pain is what keeps him alive

Poets don’t die of cold, hunger, illness, nor of old age

They die when they are pierced to the heart

By the most beautiful archer that shoots at them the 

most beautiful arrow of the most beautiful town

Of the most beautiful of the impossible worlds.



Metamorfoze

Sunt printre cei care s-au strecurat ilicit în lume, 
care subzistă ilicit. 
Sunt prea lungă sau prea oblică sau prea concavă ca 
să încap în pielea asta umană 
Malaxorul de suflete n-a reuşit să scoată din mine 
un bun cetăţean

Fratele meu s-a preschimbat într-un bolovan
Iubitul meu într-o stea îngheţată
Prietenii mei s-au transformat în adulţi 
Mama mea a devenit bărbat

Doar eu am rămas neschimbată
mi-am păstrat intacte
neputinţele
fricile
îndoielile

tristele obiceiuri
deprinse din copilărie

Câteva rămăşiţe dintr-o substanţă lirică dispărută 
îmi alterează gândirea 

Aşa se explică

Cum de sunt compatibilă doar cu singurătatea 
şi cu lumina ascunsă în sinea lucrurilor 
pe care numai eu o văd

I am one of those who illicitly snuck into the world 
that subsides illicitly.
I am too long or too oblique or too concave to fit in 
this human skin
The soul grinder didn’t succeed in making a good 
citizen out of me

My brother turned into a boulder
My lover into a frozen star
My friends turned into adults
My mother became a man

I only remain unchanged
I kept intact my
disabilities
fears
doubts

sad habits
educated during childhood

A few dregs of a lyrical substance
Now extinct
alters my thinking
Justifying

My sole compatibility with loneliness
and the light hidden inside things
that only I can see

Will you be up to it? 

The world has us in its jaws and it’s chewing us 
slowly

Grinding us together until we forget who we are

Memories disown us
Once in while angels come to scavenge our shad-

ows

Will you manage to find me in this ocean of souls?
Will you know to clean the dust off my face

Will you recognize my glance on this face torn by 
fear and doubt

Will you be up to it?

Vei fi în stare?

Lumea ne ţine în fălci şi ne mestecă lent 
Amestecându-ne unii cu alţii până uităm cine suntem

Amintirile ne reneagă
Din când în când vin îngerii să ne măture umbrele

Vei reuşi să mă găseşti în acest ocean de suflete?
Vei ştii să-mi cureţi praful de pe faţă

Îmi vei recunoaşte privirea pe acest chip brăzdat de frică şi 
îndoială

Vei fi în stare?



Adversitate

Mi s-a spus că nu fac față adversității.
Adversitatea, însă, e greșit înțeleasă. 
Ea e, dacă e, între vânt și corabie, între 
mare și țărm, între cerc și pătrat,
nu între impostor și onest, între pacifist și 
certăreț, între modest și îngâmfat.
Deși iubesc seninul, muntele, cercul fac 
față furtunii, mării, pătratului
dar nu și imposturii, aroganței, scandalu-
lui cu orice preț.
Deși iubesc primăvara, soarele, teii fac 
față iernilor mohorâte
nu și cruzimii, cupidității, prostiei.
Am sânge cald fac față celor cu sânge rece.
Am păreri despre viață pot înfrunta orice 
părere contrară, nu însă și violența celor 
care mă contrazic cu ură. 
Fac față empiriștilor și visătorilor, nicio-
dată violatorilor și nesimțiților.
Sunt însăși creația unor înfruntări, rodul 
unei lupte.
Între muzică și zgomot.
Cum să le pot relativiza de vreme ce exist 
pentru că muzica a învins?
Iubesc polemica în aceeași măsură în care 
detest nedreptatea.
Polemica e contrariul abuzului.
Critica e contrariul violenței.
Dar poate că mă înșel și toate formele de 
înfruntare sunt adversitate.
În cazul acesta nu fac față decât unora 
dintre ele.
Să nuanțăm, zic, să fim obiectivi.
Fac față vântului, mării, pătratului, nicio-
dată mlaștinilor.
Dar cine se descurcă mai bine?

Adversity

I was told I can’t endure adversity.
Adversity, however, is misunderstood.
It is, if it is, between wind and vessel, be-
tween sea and shore, between circle and 
square,
not between fraud and honest, pacifist 
and feisty, modest and proud. 
Though I love the serene, the mountain, 
the circle I can endure the storm, the sea, 
the square
but not imposture, arrogance, hassle by 
all means.
Though I love spring, the sun, lime trees I 
can endure bleak winters
not cruelty, avarice, stupidity.
I’m warm-blooded I can endure the cold-
blooded. 
I’m opinionated I can stand up to any op-
posite view, though not to the violence of 
those contradicting me with hate.
I can endure empirics and dreamers, 
never rapists and thick-skinned.
I am the very creation of confrontations, 
the fruit of a fight.
Between music and noise.
How could I relativize as long as I exist 
because music triumphed?
I love debate as much as I hate inequity.
Debate is the opposite of abuse.
Critique is the opposite of violence.
But maybe I’m wrong and all confronta-
tion forms are adversity.
If that’s the case then I can only endure 
some of them.
I say, let’s give shades, be objective.
I can endure the wind, the sea, the square, 
never the swamp.
But who can do better?

Privirea 
ta e 
un text 
magic din 
care 
s-au 
şters 
a numi te 
litere.

The specter

Nothing happened
A window slammed shut

There’s nobody here
Just Fear

measuring our shadows, counting our 
instants

Your 
glance is 
a magic 

text 
missing 

some 
letters

Intermezzo:

Stafia

Nu s-a întâmplat nimic
S-a trântit o fereastră 

Nu e nimeni aici
Doar Frica 
măsurîndu-ne umbrele, numărându-ne 
clipele



Totuna

Mai ieri îmi picurau din tâmple stropi de apă 
vie

Tălpile mele desenau în mers flori de câmp 
pe asfalt

Puteam dezmierda cu aceleași palme norii și 
trunchiurile uscate și încovoiate

În aceeași limbă îmi rosteam incantațiile și 
revolta

Toate se întâmplau într-o unică și 
neîntreruptă poveste

În care trupul meu menținea legătura dintre 
cer și apă, dintre foc și pământ

Acum mă întreb care trup, care eu?
Și mă holbez la stele cu ignoranță bovină

Mă mișc haotic pe asfaltul cenușiu
Din tâmple îmi țâșnesc doar întrebări 

neplăcute
Dacă vorbesc sau tac e totuna

Dacă râd sau plâng, dacă alerg sau zac e la fel
Aș putea să mă retrag undeva într-o peșteră 

și să mă cert acolo cu lumea
Mi-e totuna

Am o mie de argumente și nici o poveste de 
împărtășit.

Călătoria

Ziua era lungă şi avea să fie una caldă şi 
senină căci ceaţa era deasă

Dumul era larg iar locurile încântătoare

Toate câte le vedea reverberau în pieptul lui 
ca un ecou

Va fi o călătorie însorită, îşi spuse
Însorită, îi răspunse ecoul în surdină

Dar ceaţa nu se risipi ci deveni tot mai 
groasă

Şi ce dacă! E frumos aici! se gândi, fascinat 
de drum şi de chipurile altor pelerini.

Aici! Îi răspunse ecoul pe un ton zglobiu
La răscruci însă o lua întotdeauna în alt sens 

decât ceilalţi.
Spre amiază drumul său se îngusta din ce în 

ce
Furtuna stătea să izbucnească

Poate că totuşi nu ma va lovi nici un fulger!
Fulger! îi răspunse ecoul ameninţător

Poate ar fi fost mai bine să îi urmez pe 
ceilalţi…

Ceilalţi! îi răspunse ecoul cu dezamăgire
Vijelia se opri, dar nu se însenină. Se simţea 

însă în singuranţă.
Am scăpat cu bine! îşi zise

Cu bine! îi răspunse ecoul cu tristeţe.
Asfinţiturile fără soare sunt mai puţin 

răscolitoare, se gândea.
Avea să se întunece în curând.

Ziua cea lungă îi păru dintr-o dată scurtă.
Era singurul care ajunsese în vârful 
muntelui, ar fi trebuit să fie fericit.

Ceilalţi se rătăciseră probabil
Doar eu am reuşit, doar eu, singur!
Singur! îi răspunse ecoul sardonic.

All one

The other day my temples dripped drops of 
live water
My walking feet painted wild flowers on the 
pavement
I could caress with the same hands both the 
clouds and the dead and crooked trunks
I sounded in the same language my incanta-
tions and my revolt  
All happened in the same endless story
In which my body held the tie between sky 
and water, between fire and earth
I ask myself now which body, which I?
And I stare to the stars with bovine igno-
rance
I move chaotically on the grey pavement
My temples spurt nothing but uncomfort-
able questions
If I speak or I keep silent it’s all one
If I laugh or I cry, if I run or I lie it’s all one
I could retreat somewhere to a cave and fight 
there with the world
It’s all one
I have a thousand arguments and no story 
to share.

The journey

The day was long and it was going to be 
warm and serene for the mist was thick
The road was broad and the sights delightful

Each and every thing he saw resounded in 
his chest like an echo
The journey will be sunny, he said to himself
Sunny, answered the echo softly
But the mist turned thicker and thicker
So what! It’s nice out here! he thought, 
fascinated by the road and the faces of other 
pilgrims.
Here! answered the echo briskly
But at crossroads he always went on another 
way than the others.
Towards noon his road was getting narrower 
and narrower
The storm was about to break out
Maybe I won’t get struck by lightning!
Lightning! the echo answered agressively
Maybe it would’ve been better if I followed 
the others…
The others! the echo answered disappointed-
ly
The blizzard stopped but the sky didn’t 
brighten. But still he felt safe.
I made it and got by! he said to himself
Bye! answered the echo sadly.
Sunless sunsets are less stirring, he thought.
It was going to be dark soon.
The long day seemed short all of a sudden.
He was the only one to get to the top of the 
mountain, he should’ve felt happy.
The others must have got lost
I alone made it, I alone!
Alone! answered the echo sardonically.



INTERVIU

partea a II-a
second pa r t

Crezi că omul în esența sa este creator? Crezi că 
arta este scopul existenței noastre? Crezi că tot 

omul poate fi creator? 

Nu prea mă pricep la scopuri... pentru că nu sunt 
o fire pragmatică. Nu îi înțeleg pe utilitariști, 

îi simpatizez, dar nu mă pot alinia lor în gândire, 
pentru că eu trăiesc ca un idealist, cu principii, mă 
orientez după principii nu după scopuri. Dacă e să 
vorbim de sens și nu de scop, atunci cred că sensul 
vieții e să ți-o trăiești în felul propriu... În rezonanță 
cu natura proprie, autentic. Pe unii creația, fie ea 
științifică sau artistică, îi ajută să trăiască autentic. 
Pe alții îi ajută contemplația, pe alții pasionalitatea 
senzorială. Nu suntem făcuți după același calapod 
și, chiar dacă am fi, trăim în contexte diferite, avem 
destine diferite legate prin mii de fibre de structuri 
sociale și culturale diferite, de experiențe diferite, de 
grade de inteligență și sensibilitate diferite. Dacă e 
să gândim creativitatea într-un sens extensiv (adică 
dincolo de operă) orice gest omenesc, orice act, orice 
expresie este un fapt creativ. Conștiința umană e o 
pildă de creativitate... Piesele nu se așează în același 
fel în două conștiințe distincte. Și da, conștiința e cea 
care dă sensuri, care decide și discerne non-sensul... 

După cum ți-am spus eu te percep mai mult ca 
suflet. Ce are întâietate pentru tine, sufletul 

sau intelectul? 

Eu una nu le despart, nu le pot concepe în planuri 
separate. După Platon sufletul avea o parte 

superioară, care era intelectul... Bine, eu nu sunt 
neapărat adepta lui Platon, am dat așa un exemplu, 
la întâmplare. Pentru Kant intelectul și sufletul sunt 
totuna. În general pentru raționaliștii clasici. În 
epoca modernă și mai ales în contemporaneitate 
există o tendință a simțului comun de a asocia 
noțiunea de suflet cu trăirea emoțională, sensibilă. 
Însă, exact această trăire este cea mai fluctuantă, 
cea mai instabilă, cea mai relativă... Mai ales la ea se 
referea Heraclit când spunea că nu te poți scălda de 
două ori în apele aceluiași rău. Sensibilitatea e apa, 
înțeleasă ca substanță primordială. Modernii tind 
să se identifice cu afectul, cu trăirile și experiențele 
sensibile. E un trend cultural... și atât. Din punctul 
meu de vedere, pentru fiecare dintre noi sunt 
momente când tindem să credem: sunt ceea ce simt 
sau sunt ceea ce fac sau sunt ceea ce gândesc sau sunt 
ceea ce cred. Sufletul este însă, după mine, acest sunt 
și nu obiectul proiecției. Nu gândesc deci exist ci 
exist deci gândesc. 

Fapt e că nu prea știm ce suntem și cine suntem... 
Suntem o suită de forme, ficțiuni, reprezentări, 
gânduri, idei, stări? Mai mult sau nici măcar atât? 
Ideea mea e una foarte simplă: ca să poți investi un 
sens în experiențe și relații, ca să poți iubi trebuie să 
crezi în existența sufletului și cumva și în eternitatea 
lui. Ce iubești la un om dacă tot ceea ce îl conține și 
îl determină, tot ceea ce îl reprezintă e reversibil și 
relativ? Sufletul trebuie să fie o esență tare, un nucleu 
al ființei, imuabil, deci nu e nicidecum substanță a 
trăirii, acțiunii sau gândirii.

Știu că te preocupă și pictura și fotografia, 
ilustrațiile din cărțile tale îți aparțin, iar o parte 

din tablourile și fotografiile tale se regăsesc pe 
blogul tău. Când ai pictat primul tablou?  

Destul de recent. Cam prin 2008 sau prin 2009. 
Nu mai țin minte. Nici nu știu de ce m-am 

apucat de pictat. Presupun că în criză de inspirație, 
pentru că sufeream că nu pot să scriu.

Do you think that creation is innate to the hu-
man being? Do you think art is the purpose 

of our existence? Do you think any human being 
can be a creator?

I don’t know much about purposes… because I’m 
not pragmatic. I don’t understand utilitarians, I 

feel sympathy for them, but I can’t subscribe to their 
thinking, because I live as an idealist, with principles, 
I follow principles not purposes. If we were to speak 
about meaning and purpose, I’d say that the meaning 
of life is to live it your own way… In concordance 
with our own nature, authentically. Creation, wheth-
er scientific or artistic, helps some to live authen-
tically. Others are helped by contemplation, and 
others by sensual passion. We are not built after the 
same mould, and even if we were, we live in different 
contexts, we have different destinies connected by 
thousands of fibres of different social and cultural 
structures, of different experiences, different levels 
of intelligence and sensibility. If we were to look at 
creativity in a more extensive perspective (beyond 
the work of art, that is) any human gesture, any act, 
any expression is a creative act. Human conscience is 
a model of creativity… The pieces aren’t laid the same 
way in two distinct consciences. And, yes, conscience 
is the one that gives meaning, decides and discerns 
non-meaning…

As you already know, I perceive you more like 
soul. What speaks to you louder, your soul or 

your intellect?

I don’t separate one from the other, I can’t imagine 
them pertaining to different dimensions. Accord-

ing to Plato there was a higher part of the soul and 
that was the intellect… I’m not a Plato sympathizer 
though; I was just giving you a random example. 
According to Kant intellect and soul are one and the 
same. The same to all classic rationalists. In modern 
times, and especially in contemporary times, there 
is a common tendency towards associating the soul 
with emotional, sensitive experiences. But it is this 
precise experiences that are the most fluctuant, the 
most unstable, the most relative… Heraclitus re-
ferred specifically to these experiences when he said 
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that no man steps in the waters of the same river 
twice. Sensitivity is the water, understood as the 
primordial substance. Modernists tend to identify 
themselves with affects, with sensitive experiences 
and emotions. It’s a cultural trend… and nothing 
more. In my opinion, we all go through moments in 
which we tend to think: I am what I feel or I am what 
I do or what I think or I am what I believe. But I say 
that soul resides in the I am and not in the object of 
the projection. It’s not I think therefore I exist, but I 
exist therefore I think.

In all certainty, we don’t really know what we are or 
who we are… Are we a sequence of forms, fictions, 
representations, thoughts, ideas, states? More than 
that or not even that? My opinion is simple: in order 
to be able to invest meaning into experiences and 
relationships, in order to be able to love, one has to 
believe in soul’s existence and to a certain extent in 
its eternity. What does one love in a person if every-
thing containing and governing them is reversible 
and relative? The soul has to be a strong essence, a 
core of the being, immutable, therefore it can’t be a 
substance of emotion, action or thought.



Când ți-ai dat seama că arta căreia trebuie să te 
dedici este scrisul? 

Când am renunțat la pian. Am promis că mă fac 
poetă.

Scrisul este pentru tine o formă de frondă sau o 
eliberare? 

Frondă? Nu. Eliberare? Nu. Depinde 
ce scriu. Depinde cum scriu sau 

pentru cine scriu. Mult timp am scris 
din revoltă. Revolta nu te eliberează, 
dimpotrivă, te încarcă. Nu pot asocia 
noțiunea de eliberare decât cu muzica...  
Arareori am scris doar pentru mine 
și cred că e o minciună să pretinzi că 
scrii pentru tine și totuși să publici. Dacă public 
înseamnă că mă adresez cuiva. Eu fac ceea ce se 
cheamă literatură filosofică și poezie de idei. De cele 
mai multe ori scriu pentru că vreau să împărtășesc 
un gând filosofic într-o formă lirică, epică sau 
chiar brută, în cazul în care scriu eseu. Scriu de 
dragul filosofării ca să zic așa. Formele în care 
torn gânduri sunt variate și variabile... depind de o 
anumită încărcătură de stare. Dar pentru mine totul 
e filosofie, începând cu felul în care mănânci, te 
îmbraci, visezi, faci dragoste.

Te regăsesc în mai toate personajele tale. 
E vreun personaj principal cu care nu te 

identifici, pe care ți-a fost greu să îl creionezi? 

Depinde. Mă identific... până la un punct. 
Teoriile artei explică foarte pertinent cum e cu 

transpunerea. Sunt euri tranzitorii, fictive. Încerc să 
focalizez personajele din interior să le fac credibile, 
posibile, verosimile. Nici măcar cu propriile amintiri 
nu mă identific până la capăt, cu trecutul meu cum 
s-ar zice, pentru că totul e interpretare. Ceea ce cred 
și simt în legătură cu ce am fost ține de o privire din 
prezent, e tot prezent pe undeva. Ne auto-definim 
și auto-inventăm în continuu. De aceea spun că 
orice viață umană e un act de creație. Auto-creație. 
Creația nu e neapărat sensul vieții ci nevoia de a da 
vieții un sens. 

Pe lângă faptul că pledezi pentru adroginitate, 
susții de asemenea feminismul. Când te-ai 

lovit prima dată de discriminare? Sau care a fost 
cea mai marcantă experiență? 

Care este poziția ta față de feminism?  

Teoria androginității, țin s-o spun, 
s-a cristalizat în mintea mea în 

contact cu lecturile feministe, scrise 
de militante contemporane. Ceva 
mă nemulțumea profund... și a 
durat o vreme până am reușit să 
definesc obiectul reținerii mele: 
aveam de a face cu o încercare de 
redictare a bărbatului și a femeii, 

cu un nou val de sexism. Pentru mine 
feminismul înseamnă pe de-o parte recunoașterea 
sistemului de caste sexuale la scară istorică deci a 
patriarhatului și încercarea de a gândi egalitatea 
de gen în sens pragmatic. Nu poți avea egalitate 
accentuând diferențele dintre bărbați și femei, 
concentrându-te asupra lor. E ca și cum ai încerca să 
faci propagandă anti-rasistă ținând teoria raselor și 
convocând armate de scientiști care să îți confirme 
diferențele esențiale dintre caracterul fiecărei rase. 
Nu știu cum de în materie de rasism s-a înțeles 
imediat că nu trebuie ținut cont de culoarea pielii 
cuiva în caracterizarea lui umană și în materie de 
sexism tocmai femeile (o bună parte dintre ele) 
pretind să se țină cont de sexul lor când vine vorba 
de caracterizarea lor umană. Femeile vor sexism 
așadar... chiar și multe dintre cele care se consideră 
feministe: vor să se definească prin diferență, prin 
ceea ce le distinge de bărbați, să se conceapă ca non-
bărbați.

Iar mie, personal, ideea asta mi se pare ineptă. 
E ca și cum ai încerca să bei pe cealaltă parte 
a paharului...  Dar, în fond, e dreptul lor să se 
imagineze cum vor. Nu vreau să le contest viziunea 
ci doar să mă fac clar înțeleasă: pentru mine 
calitatea de androgin este un alt nume al condiției 
umane. Androgin e tot ceea ce avem în comun: 
curajul, lașitatea, durerea, frica, îndoiala, repulsia, 
sentimentul, resentimentul, gândirea, dorința 
de libertate și de plăcere, nevoile fundamentale, 
aspirațiile,  puterea de a visa.... toate astea sunt 
perfect umane și deopotrivă caracterizante pentru 

I know you are also interested in photography 
and painting, the illustrations in your book are 

your creation, and part of your paintings and pho-
tos can be found on your blog. When did you start 
painting?

Not long ago. Around 2008 or 2009. I don’t 
remember exactly. I don’t even know how I 

started painting. I think I must have been in an in-
spirational crisis, suffering of writer’s block.

When did you realize that writing was the art 
you had to devote yourself to?

When I gave up piano lessons. I 
promised to become a poet.

For you, writing is an act of rebellion or 
an act of freedom?

Rebellion? No. Freedom? No. It depends 
on what I’m writing. It depends on how 

I’m writing and for whom. I wrote out of re-
bellion for a long time. Rebellion doesn’t bring 
relief, to the contrary, it burdens you. I can 
only associate freedom to music… A few times 
I wrote just for myself and I think it is a lie claiming 
to be writing just for yourself and publishing still. 
If I publish it means that I’m addressing a public. I 
practice what is called philosophical literature and 
problem poetry. Most of the time I write because I 
want to share a philosophic thought in a lyrical, epic 
or even rough form, when I write an essay. I write 
for the love of philosophizing, so to say. Forms in 
which I pour my thoughts are various and varying… 
depending on a certain emotional charge. However, 
everything is philosophy to me, starting with the 
way one eats, dresses, dreams, makes love.

I find you in almost all your characters. Is there 
a main character in your books that you don’t 

identify yourself with, that was hard to portray?

It depends. I do identify myself with them… to a 
certain extent. Art theories explain pertinently 

how transposing goes. They are transitory, fictive 
alter egos. I try to see my characters clearly from 
the inside in order to make them credible, possible, 
plausible. I don’t identify myself to the full even with 
my own memories, with my past, because it is all 
interpretation. What I think and feel referring to the 
person I used to be depends on the present perspec-
tive, it’s still a part of the present to some extent. We 
constantly define ourselves and invent ourselves. 
That is why I think that any human life is an act of 
creation. Self-creation. Creation is not necessarily 
the meaning of life, but the need to give life mean-
ing.

Besides making a plea for 
androgyny, you also pro-

mote feminism. When was 
the first time you dealt with 
discrimination? What was 
the most salient experience? 
What is your stand towards 
feminism?

The theory of androgyny, 
I must say, took shape in 

my mind in contact with feminist literature, 
written by contemporary activists. Something was 
bothering me deeply… and it took a while to define 
the object of my hindrance: I was faced with yet 
another attempt at prescription of man and woman, 
a new wave of sexism. For me, feminism is, on the 
one hand, acknowledging the sexual caste system, 
patriarchy, and the attempt of portraying equality 
in a pragmatic sense. There cannot be any equality 
by stressing the differences between men and wom-
en, by focusing on them.  It’s like trying to make 
anti-racist propaganda by advocating for the race 
theory and conjuring armies of scientists to confirm 
the essential differences in each race’s character. I 
don’t understand how when it comes to racism it was 
easily understood that the colour of someone’s skin 
does not affect their character and when it comes to 
sexism precisely the women (a great part of them) 
demand their sex to be taken into consideration 
regarding their human character. Therefore women 
are the ones that want sexism… even many of those 
describing themselves as feminists: they want to be 

“Mult 
timp am scris 
din revoltă. 
Revolta nu te 
eliberează, 
dimpotrivă, 
te încarcă.” “I wrote out 

of rebellion for 
a long time. 
Rebellion 
doesn’t bring 
relief, 
to the contrary, 
it burdens you.”



bărbați și pentru femei. Androginul e omul. În sens 
social bărbatul și femeia sunt doar nume de cod ale 
unui sistem de caste. Unul injust, ca orice sistem de 
caste. Da, sunt și femeie, însă pentru un singur om: 
iubitul meu bărbat. Pentru restul omenirii nu am 
sex, nu vreau să am un sex și nu vreau să conteze că 
am un sex. Pentru mama și pentru tata n-a contat... 
Ei ne-au crescut la fel și pe mine și pe frate-miu. 
Pentru prietenii mei bărbați și femei nu contează ce 
sex am. De ce ar conta pentru un 
străin care îmi e șef sau profesor 
și cu care nu am decât tangențe 
instituționale?

Discriminată am fost din clipa în 
care am fost mințită că nu există 
femei-filosof. Am fost și hărțuită 
sexual în facultate... și după. 

Discriminată m-am simțit ori de 
câte ori mi s-a spus: „ar trebui să 
fii mai grasă sau mai slabă”, când 
am fost supusă unor remarci 
referitoare la aspectul meu fizic în 
contexte total deplasate (cum ar fi, 
de exemplu, complimente venite 
din partea unor profesori de ambe 
sexe care altmiteri nu le-ar fi spus 
unor studenți de sex masculin: 
„vai ce bine îți stă cămașa așa, 
îmi place cum te-ai tuns”, „te-ai 
mai îngrășat” etc). Da, am fost 
mereu foarte afectată de faptul 
că în medii sociale și în relații 
care sunt, în fond, impersonale, 
femeile sunt privite și tratate ca ființe întrupate în 
vreme ce bărbații sunt tratați ca ființe destrupate, 
ca și cum ar fi conștiințe pure. Mă supără mai 
ales standardul dublu. Era acceptabil, chiar dacă 
penibil, dacă  bărbații erau și ei supuși remarcilor 
la adresa aparențelor lor fizice în spații publice, dar 
asta nu se întâmplă. O întreagă cultură patriarhală 
cu toate cutumele ei deplorabile au asimilat 
feminitatea naturii și corporalității și masculinitatea 
spiritualității. M-am simțit oribil când am avut 
anorexie, în adolescență, și eram ca o mumie și mi 
se spunea că ”arăt bine”. Faptul că ești mereu privită, 
ca femeie, dintr-o perspectivă atât de reducționistă și 
superficială (prin prisma unor standarde de greutate 

de exemplu) este o adevărată demență socială. M-a 
deranajat profund apelativul domnișoară. Când 
fac piața cu Yves de mână mi se spune doamnă 
și mi se vorbește cu pronumele de politețe. Când 
sunt singură mi se adresează toți la per-tu și mi 
se spune domnișoară. Nici măcar nu poți numi 
discriminare porcăriile astea, e vorba de stereotipuri 
culturale de largă răspândire, cu efecte negative 
asupra psihologiei femeilor, sunt, practic, forme de 

intimidare, 
multe 

involuntare. Cred că pe mine una misoginia în sine 
mă supără mai puțin decât sexismul. Misoginia este 
o formă de sexism purulent, un  abces... un furuncul 
al sexismului. Nu poți să dai vina pe furuncul pentru 
streptococul care îl produce.  La discomfortul 
psihic și moral al femeilor în societățile sexiste 
nu contribuie doar misoginii de toate vârstele, 
etniile și sexele ci și cei mai „manierați” și mai 
„bine educați” indivizi în spiritul unei educații de 
gen discriminatorii. Nu e câtuși de puțin adevărat 
că în România nu se fac studii de gen. Se fac cât 
cuprinde, dar de pe poziții profund sexiste. Se face 
educație de gen încă de la grădiniță... Însă educație 
discriminatorie.

defined by their differences, by what distinguishes 
them from men, to think of themselves as non-men. 

And this idea seems inept to me. It’s like trying to 
drink on the other side of a glass… But, ultimately, 
it’s their right to see themselves the way they wish. I 
don’t mean to dispute their vision but to make my-
self clearly understood: for me the androgynous state 
is just a different name for human condition. Every-
thing we have in common is androgynous: courage, 
cowardice, pain, fear, doubt, repulsion, sentiment, 
resentment, thought, the desire for freedom and 
pleasure, fundamental needs, aspirations, the power 
to dream… all of them are perfectly human and they 
equally characterize men and women. The andro-
gyne is the human being. Socially, man and woman 
are simple code names for a caste system – an ineq-
uitable one, like all caste systems. Yes, I am a wom-
an, but in the eyes of only one person: my beloved 
husband. In the eyes of the rest of humanity I have 
no sex, I don’t want to have a sex, and I don’t want 
it to matter that I have a sex. It didn’t matter to my 
mother and father… They raised my brother and me 
the same way. For my men and women friends my 
sex doesn’t matter. Why should it matter to a strang-
er that is my boss or teacher and with whom I only 
interact institutionally?

I’ve been discriminated against the moment I was 
told there were no women philosophers. I’ve also 
been sexually harassed in college… and afterwards. 
I felt discriminated against every time I’ve been 
told: “you should be fatter or thinner”, when I was 
subjected to remarks concerning my appearance in 
completely inappropriate contexts (like compliments 
from teachers of both sexes that they wouldn’t have 
paid to male students: “you look so good in that 
shirt, I like your haircut”, “you gained weight” and 
so on). Yes, I was always bothered by the fact that, 
in social contexts and relationships that are basi-
cally impersonal, women are regarded and treated 
as materialized beings whereas men are treated as 
dematerialized beings, as if they were pure con-
sciences. I am bothered by the double standard. It 
would have been acceptable, although pathetic, if 
men had been also subjected to remarks regarding 
their physical appearance in public spaces, but that 
doesn’t happen. An entire patriarchal society with all 
its wretched laws assimilated feminity to nature and 

embodiment and masculinity to spirituality. I felt 
awful when I was suffering from anorexia, as a teen-
ager, and I was looking like a mummy and was being 
told I was “good looking”. Being always regarded, as 
a woman, from a reductive and superficial perspec-
tive (in terms of weight standards for example) is 
true social dementia. I have always been bothered 
by being called “miss”. When I go shopping hold-
ing hands with Yves I get called “madam” and I’m 
treated politely. When I’m by myself I’m treated with 
no courtesy and I’m called “miss”. This rubbish can’t 
even be called discrimination, it has to do with wide-
spread cultural stereotypes with a negative effect on 
women’s psychology; they are practically a form of 
intimidation, mostly unintentional. I think I’m more 
bothered by misogyny itself than sexism. Misogyny 
is a form of purulent sexism, an abscess… a boil 
of sexism. The boil can’t be blamed for the strep it 
produces. Women’s moral and mental discomfort 
in sexist society isn’t built up only by misogynists of 
all ages, races and sexes but by the most “well-man-
nered” and most “educated” in the spirit of a dis-
criminating gender education as well. It’s not true 
that gender studies are not practiced in Romania. 
They are practiced extensively, but in a deeply sexist 
setting. Gender education is taught starting with 
kindergarten… But it’s discrimination education.

I should mention what was my biggest comfort.  My 
husband, who used to be a feminism activist in Que-
bec and preferred female poets and philosophers… 
and who believes without proof in my literature 
(because he doesn’t speak Romanian). He uncondi-
tionally believes in me. I used to have a Norwegian 
boyfriend before meeting him, and he was a feminist 
as well. It helps knowing that, somewhere in the 
same world I live in, also lives Onfray… These peo-
ple, together with Yourcenar, understand feminism 
the same way I do: as an attempt to help women 
escape sexist mythologies, the patriarchal culture’s 
trawl and by no means as a new attempt to postulate 
the man and the woman from a different stand. Is 
there a form of anarchist feminism? That’s what I 
should call myself. I think there are as many forms as 
people under the sun.  



Ar merita poate să spun și ce m-a recomfortat cel 
mai mult. Păi soțul meu, care a fost în Quebec 
feminist militant și căruia îi plac mai ales poetele 
și filosoafele... și care crede fără probe (că nu 
știe română) în literatura mea. Crede în mine, 
necondiționat. Am mai avut, înainte de a-l cunoaște 
pe el, un iubit norvegian, tot feminist. Mă ajută 
să știu că undeva, în aceeași lume cu mine există 
Onfray... Oamenii ăștia, ca și Yourcenar dealtfel, 
înțeleg feminismul așa cum îl înțeleg și eu: ca 
o încercare de a ajuta femeile să se scuture din 
mitologiile sexiste, din năvodul culturii patriarhale 
și nicidecum ca pe o nouă încercare de a postula 
bărbatul și femeia de pe alte poziții. Feminism 
anarhist există oare? Eu așa ar trebui să spun că 
sunt. Cred că există tot atâtea genuri câți oameni sub 
soare. 

Ce apreciezi cel mai mult la tine? 

Faptul că, deși am fost cândva extrem de 
intransigentă, am devenit tolerantă... Învăț 

în fiecare zi cum să îi accept pe oameni așa cum 
sunt, cum să îi văd din interior, dincolo de ceea 
ce exprimă.  Apreciez faptul că mă pot dresa și 
schimba în funcție de descoperirile filosofice de care 
am parte. Filosofia m-a îmblânzit și vindecat, m-a 
temperat și mi-a dat mii de șanse în plus la fericire. 
Deci apreciez că m-a întors de pe drumul acela 
înfundat și am luat-o de la capăt pe cel care îmi era 
favorabil, cum ar fi zis Naum. 

Care este cea mai mare bucurie din viața ta în 
momentul de față? 

Acum, acum... că există Michel Onfray. Contra-
istoria filosofiei și modul fabulos în care îl face praf 
pe Freud în „Amurgul unui idol” sunt pentru mine 
un izvor nesecat de încântare, împlinire și satisfacție 
intimă... 

Îți iei energia din interior sau din exterior? 

Din muzica lui Schubert, Mendelssohn-
Bartholdy, Beethoven, Dvorak și Liszt. O sa te 

mire poate că nu îl pomenesc și pe Mozart, deși e 
personaj în Legende. M-a interesat mai mult figura 
lui umană, personalitatea lui, felul său de a trăi... 
legendele care circulau în jurul destinului său. Ca 
muzician nu prea îl agreez. Nu îmi spune nimic. Îmi 
pare facil. Nu înseamnă că și e, pur și simplu nu mă 
atinge pe mine... 

Ce îți este absolut necesar ca să te 
simți bine în viața de zi cu zi? 

Care sunt tabieturile tale? 

Nu prea am tabieturi. Duc o viață 
de anarhistă autentică... foarte 

boemă. Uneori pictez, uneori scriu, 
uneori alerg prin parc sau merg cu 
bicicleta, niciodată nu mi-am impus 
un program (mi l-au impus alții, 
slujbele, angajamentele etc). Pictez 
în bucătărie, scriu în sufragerie că 
n-am o cameră a mea. Tocmai pentru 
că nici unul dintre noi nu e scutit 
de „impuse”, când e vorba de timpul 
liber sunt cât se poate de radicală: 
fac doar ce îmi vine. Ca să mă simt 
bine trebuie să fac sport, asta e sigur. 
Și am nevoie de singurătate...  Nu 
mi-ar strica nici să am un salariu cât 
de cât decent. Avea perfectă dreptate 
Virginia Woolf: pentru ca o femeie 
să se poată emancipa și să aibă o 
oarecare autonomie n-are nevoie 
decât de două lucruri: „Money and a 
room of one’s own”. Noi femeile, în România de azi, 
suntem în situația englezoaicelor din epoca ei. Logic 
vorbind, dacă ai bani, ai automat și posibilitatea să îți 
amenajezi un spațiu vital, o încăpere separată. A avea 
bani înseamnă a avea un grad cert de independență 
socială, reală, obiectivă. Dependențele interioare 
sunt mai ușor de înfrânt și rezolvat. Pe cât de liberă 
mă simt interior pe atât de captivă și întemnițată 
mă simt în sens material. Nu îmi pot permite nici o 
vacanță, nu pot să circul, nu pot să îmi cumpăr decât 
arareori cărți sau haine... Nu pot să-i ajut decât pe 
acei puțini inși care au nevoie de filosofie, care își 

What do you value the most about you?

The fact that besides having been extremely 
implacable I became tolerant… I’m learning 

day by day how to accept people the way they are, 
how to look at them from the inside, beyond what 
they express. I value being able to educate myself 
and change according to my philosophical discover-
ies. Philosophy tamed and cured me, tempered me 
and gave me a thousand more chances to happiness. 

Therefore I value the 
fact that it made me 
abandon the dead 
end I was following 
and start again on the 
road that was benign 
for me, how Naum 
would have said it.

What’s your 
biggest thrill 

in life at the time?

Right now… 
knowing that 

Michel Onfray exists. 
The counter-history 
of philosophy and 
the fabulous way he 
crashes Freud in Twi-
light of an Idol are for 
me an undrainable 
fountain of intimate 

delight, fulfilment, and satisfaction… 

Do you get your energy from the inside or the 
outside?

From the music of Schubert, Mendelssohn-Bar-
tholdy, Beethoven, Dvořák and Liszt. You will 

probably be surprised that I’m not mentioning 
Mozart, with him being a character in Androgynous 
Legends. I was more interested in his human figure, 
his personality, his life style… in the legends circu-

lating round his destiny. I’m not very fond of him 
as a composer. His music doesn’t speak to me. I find 
him simplistic. It doesn’t mean he actually is simplis-
tic, I just don’t feel him…

What is absolutely vital for you to feel com-
fortable in your every day life? What are 

your daily rituals, if you have any?

I don’t really have daily rituals. I lead a life of an 
authentic anarchist…very bohemian. Sometimes I 

paint, sometimes I write, other times I go jugging in 
the park or ride my bike, I never forced myself to fol-
low a schedule (others forced me, my jobs, my com-
mitments etc.). I paint in the kitchen, I write in the 
living room because I don’t have a room of my own. 
Because none of us can run from the “imposed”, 
when it comes to my free time I’m as radical as it 
gets: I only do whatever I please. To feel comfortable 
I need to exercise, that’s for sure. And I need loneli-
ness… I wouldn’t mind having a decent pay check. 
Virginia Woolf was completely right: for a woman to 
be able to emancipate and have a certain amount of 
autonomy all she needs is two things: “Money and a 
room of one’s own”. Us women of today’s Romania 
find ourselves in the situation of the English women 
of her time. Rationally speaking, if one has money, 
one automatically has the possibility to set up a vital 
space, a separate room. Money brings a certain de-
gree of independence – social, real, objective inde-
pendence. Inner dependency is easier to break and 
deal with. As free as I feel on the inside, as trapped 
and confined I feel financially. I can’t afford holidays, 
I can’t travel freely, I can only rarely buy books or 
clothes… I can only help those individuals that need 
philosophy, that realize they have such a need. Most 
needful people around me would appreciate some 
money. I live in contact with shocking and disarming 
forms of poverty. How can one be a humanist and 
not automatically be a socialist as well when faced 
with the havoc capitalism and liberalism have cre-
ated? I say loud and clear: in a society that portrays 
itself as democratic and humanist it’s not normal to 
see somebody ravaging through the garbage of job-
less intellectual-filled ghettos every five minutes… 
Most people would be a lot happier if they didn’t 
have to live worrying about tomorrow. Poverty is a 



dau seama că au o asemenea nevoie. Cei mai mulți 
nevoiași din jurul meu s-ar bucura de niște bani. 
Trăiesc în contact cu forme șocante, dezarmante 
de sărăcie. Cum să fii umanist și să nu fii automat 
și socialist când vezi ravagiile pe care le-au făcut 
capitalismul și liberalismul? O spun răspicat: într-o 
societate care se vrea democrată și umanistă nu e 
normal ca la cinci minute cineva să vină să scormone 
prin gunoaiele ghetourilor burdușite cu intelectuali 
fără slujbe... Cei mai mulți dintre oameni ar fi mult 
mai fericiți dacă n-ar trăi cu teroarea zilei de mâine. 
Sărăcia e un flagel social și cultural. Nu e normal ca 
în secolul 21, în Europa, să existe familii întregi care 
trăiesc printre depozite de gunoi, care se hrănesc din 
gunoaie. 
 

Care este realizarea cu care te mândrești cel mai 
mult?

Faptul că nu m-am înregimentat niciodată. Nu 
m-am conformat nici unui curent cultural 

sau religios sau moral de mare sau mai mică 
popularitate. Sunt anti-gregară în substanța mea 
intimă. Un animal ne-dresabil. O pisică de stepă, 
singuratică. Sunt mândră că am reușit să fiu o 
feministă atipică și o nevastă atipică și o femeie 
atipică și o scriitoare atipică datorită faptului că am 
adulmecat toate exagerările, excesele, dogmatismele, 
canoanele, modele, că am făcut față presiunii 
modelelor dominante și am căutat mereu să concep 
modele proprii... Autenticitatea e virtutea mea, 
probabil. Nu scriu „cum se scrie acum” ci în felul 
propriu (nu sunt în tendințe), 
nu mă încadrez în nici un curent 
feminist consacrat, nu fac parte 
din nici o uniune sau asociație, nu 
mă revendic din nici o credință 
sau doctrină colectivă. Nu mă 
aliez decât cu foarte puțini oameni 
și asta în plan strict intelectual, 
nu instituțional. Nu îmi plac 
instituțiile.  Nu îmi plac cultele, 
templele, religiile, ritualurile 
colective. Le evit, cât pot. Și sunt 
mândră de asta, pentru că este 
forma mea de rezistență în lume. 

social and cultural pest. It’s not normal in the 21st 
century, in Europe, for entire families to live among 
garbage dumps and feed on garbage.

What’s the achievement you’re most proud of?

The fact that I never regimented. I never com-
plied with any cultural or moral or religious 

trend, no matter how popular. My intimate sub-
stance is anti-gregarious. I am an unbreedable ani-
mal. A steppencat, a loner.  I am proud I succeeded 
in being an atypical feminist and an atypical wife 
and an atypical woman and an atypical writer thanks 
to the fact that I sensed all exaggerations, excesses, 
dogmatisms, canons, models; I succeeded in resist-
ing the pressure of dominant models and always 
sought to conceive my own models… Authenticity 
is my virtue, probably. I don’t write according to 
today’s trend but in my own way (I’m not trendy), 
I don’t fit any established feminist current, I’m not 
part of any association or union, I don’t claim my 
affiliation to any belief system or collective doctrine. 
I only affiliate with very few people and only in an 
intellectual dimension, not institutionally. I don’t like 
institutions. I don’t like cults, temples, religions, col-
lective rituals. I avoid them as much as possible. And 
I am proud of that because it is my form of resistance 
in the world.
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Vă îndemn să descoperiți cum ceea ce ați aflat 
în aceste pagini despre Ilinca se regăsește 

în cărțile sale. Presărată printre avataruri sau 
adresându-vă cu vocea naratorului, este o entitate 
constantă și veți fi surprinși cât de mult din ea 
însăși pune în cărțile sale pentru a-și susține 
punctul de vedere. Pentru mine descoperirea a 
fost în sens invers și mi s-a părut miraculos ca 
persoana pe care am simțit-o din cărți să îmi 
vorbească și aievea și să fie exact aceeași.

I urge you to discover how what you have 
learnt about Ilinca from these pages is found 

in her books. Interspersed among avatars or 
adressing you directly on a narrator’s voice, she 
is a constant entity and you will be surprised by 
how much of herself she puts in her books to 
back up her point of view. For me,the discovery 
has been contrariwise and it was amazing to 
find the person I felt inside the books was 
talking to me in real life and that they were 
exactly same. 
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Fragment din romanul Legende Androgine Fragment of the novel Androgynous Legends

DESPRE ANDROGIN I T A T E ON ANDROGYNY

Gustav era certat rău cu psihanaliştii, iar Karl 
observa că devine irascibil ori de câte ori dialogul se 
apropia tangenţial de subiectul în cauză, vocea lui 
blajină căpăta o incandescenţă conflictuală... 

- Oricât de ciudat ar suna, alchimia avea prea 
puţin legătură cu prelucrarea metalelor... Să nu 
crezi că schimb subiectul, îi zise Meyrink. Îţi voi 
vorbi şi de psihanaliză imediat... Lucrurile se 
leagă între ele. Psihanaliza şi-a propus şi chiar a 
reuşit, în mare parte, să dărâme şi ultima redută a 
spiritului alchimic, care se mai conservase, firav, în 
dragostea dintre androgini... În termenii cei mai 
comuni, Androginul este reprezentarea perfecţiunii 
primordiale, a plenitudinii, a stării necondiţionate, 
autonome. Androginitatea coincide cu paradisul 
recâştigat, cu uniunea forţelor primordiale 
masculine şi feminine, uniune a cerului cu 
pământul, a regelui cu regina: cei doi devenind unul, 
mamă şi tată creatori. Din punctul meu de vedere 
androginitatea este starea originară, imaculată, în 
care sufletul vine pe lume. Transformarea noastră 
în bărbaţi şi femei se produce prin contagiune 
culturală, iar dorul cu care tânjim după acea 
mitologică jumătate pierdută e consecinţa faptul că 
am sacrificat o parte din noi. Faptul că proiectăm, 
undeva în afara noastră, imaginea acelei jumătăţi 
de suflet care ne-a fost răpită şi umbrită, ne face 
să resimţim dureros sentimentul singurătăţii, 

sentimentul permanent al lipsei noastre de 
plenitudine. Dacă însă, ne-am aduce acea jumătate 
pierdută în lumina conştiinţei şi-am integra-o în 
propriul nostru spirit şi comportament, atunci n-am 
mai resimţi acea stare de tânjeală după bărbatul 
sau femeia care ne lipseşte, nu ne-am mai simţi 
înjumătăţiti şi însinguraţi. În fiecare femeie zace un 
bărbat ocultat şi în fiecare bărbat există un suflet de 
femeie ocultat… Mi-a plăcut definiţia pe care a dat-o 
androginului Virginia Woolf: o fiinţă fundamental 
creativă... incandescentă şi nedivizată, care poate 
fi la fel de bine un bărbat efeminat sau o femeie 
masculină... A fi bărbat sau femeie în stare pură este 
o calamitate sufletească, o împotmolire în universul 
aparenţelor, o cădere în trup şi în delirul conceptual, 
orbire a sufletului, nebunie, risipă şi nefericire, 
scindare a sinelui şi deviere în nihilism spiritual, 
însingurare, pierdere a propriei identităţi lăuntrice 
într-un conflict letal declanşat între o dimensiune a 
sufletului şi cealaltă, între conştiinţă şi umbră…  

Gustav surprinse o licărire de entuziasm în ochii lui 
Karl.

- De multe ori m-am gândit şi eu aşa... îi spuse 
tânărul. Era o intuiţie vagă, înecată în străfundurile 
minţii, dar n-am îndrăznit să-i dau credit.

 - Femininul şi masculinul există, în sens spiritual, 
dar sunt feţele uneia şi aceleiaşi medalii... Faptul 

Gustav was at strife with the psychoanalysts, and 
Karl had noticed that he turned fiery every time 
their talks came tangentially close to the subject, his 
serene voice gaining a conflictual incandescence...

‘Strange as it may seem, alchemy had little to do 
with the transmutation of metals… Don’t think I’m 
changing the subject, Meyrink told him. I will tell 
you about psychoanalysis in a minute… There’s a 
connection between these things. Psychoanalysis 
set its goal, and mostly achieved it, to take down 
the very last redoubt of the alchemic spirit that 
had been preserved, feeble, in the love between 
androgynes… In familiar terms, the Androgyne 
is the representation of primordial perfection, of 
plenitude, of the unconditional autonomous state. 
Androgyny coincides with the reclaimed paradise, 
with the union of the primordial masculine and 
feminine forces, the union of the sky and the earth, 
of the king and the queen: the two becoming 
one, the original mother and father. As I see it, 
androgyny is the immaculate prime state in which 
the soul comes into the world. Our transformation 
into men and women is produced through cultural 
contagion, and our nostalgic longing for that lost 
half is the consequence of having sacrificed a part 
of us. Projecting, somewhere outside ourselves, 
the image of that half of soul that has been taken 
from us and has been blurred, makes us experience 

grievously the feeling of loneliness, the feeling of our 
lack of plenitude. But if we brought that lost half to 
the light of conscience and we integrated it into our 
own spirit and behaviour, we would experience no 
more that state of longing for the man or woman we 
are missing, we would feel halved and lonesome no 
more. In every woman there is a concealed man and 
in every man there is a concealed woman’s soul… I 
liked the way Virginia Woolf defined the androgyne: 
a fundamentally creative being… incandescent and 
undivided, that can be just as well an effeminate man 
or a masculine woman… Being a man or a woman 
to the hilt is a calamity of the soul, a mire in the 
universe of appearances, a lapse into the body and 
into conceptual delirium; soul blindness, madness, 
prodigality and misery, cleavage of the self and 
deviation into spiritual nihilism, isolation, loss of 
one’s own inner identity through a lethal conflict 
between a soul’s dimension and the other, between 
consciousness and shadow…’

Gustav caught a flicker of enthusiasm in Karl’s eyes.

‘I thought about this many times myself… the young 
man said. It was a faint intuition, submerged in the 
depth of my mind, but I never dared to credit it.’

‘Feminine and masculine do exist, spiritually, but 
they are the sides of one and the same coin… Their 
being complementary principles doesn’t make them 
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că sunt principii complementare nu le face 
contradictorii şi în nici un caz nu le aruncă în 
ecuaţia inferior-superior, plin-gol, activ-pasiv, 
fiinţă-nefiinţă... Doar în mintea noastră există aceste 
distincţii, în realitate, însă, frigul nu este contrariul 
căldurii, moartea nu este contrariul vieţii, tăcerea nu 
este contrariul vorbirii, acţiunea nu este contrariul 
non-acţiunii. Toate sunt relative în raport cu ceea 
ce nu putem gândi şi observa şi relative unele la 
altele... Ţine o palmă într-un lighean cu apă caldă 
şi una într-un lighean cu apă rece. După ce le vei 
scoate, palma care a stat în apă caldă va simţi frig, iar 
cealaltă căldură; după un timp palma din apa caldă 
va deveni mai rece decât cealaltă, care se va încălzi... 
Complementaritatea aşadar e relativă şi nu ţine 
câtuşi de puţin de gândirea duală ci de principiile 
armoniei. Ei... ca să n-o mai lungesc, gândirea 
duală produce o sciziune între elemente care n-ar 
trebui despărţite... tratează drept contradictorii 
lucruri care au aceeaşi esenţă. Prin urmare încalcă 
legile armoniei, separând ceea ce este de neseparat. 
Această fisură mortifică elementele care au fost 
separate. Rupe rădăcina unui copac din pământul 
care îl hrăneşte şi copacul va muri. Desparte 
sensibilitatea de raţiune şi o vor lua amândouă 
razna. O gândire care nu se sprijină pe emoţie e la 
fel de oarbă ca o trăire care nu poate fi numită şi 
exprimată... Desparte viaţa de sentimentul morţii 
şi vei descoperi că îşi pierde sensul, că tot ceea ce 
suntem dispuşi să valorizăm în viaţă are legătură cu 
moartea. Desparte o fiinţă umană de rădăcinile ei 
spirituale: se va mortifica asemeni copacului smuls 
din pământ. Prin urmare cu adevărat nocivă nu este 
nici moartea nici suferinţa aşa cum ne-ar veni să 
credem: este separarea elementelor a căror uniune 
constituie o armonie. Atracţia dintre elemente 
creează şi menţine viaţa. Aceasta atracţie poartă 
diferite nume: când ne referim la natură vorbim de 
adaptare, de legi ale subzistenţei, dar se poate numi 
şi forţă, necesitate, absorbţie, comunicare. În plan 
spiritual atracţia dintre elemente se numeşte iubire 
şi reprezintă o lege fundamentală a universului 
viu. Iubirea nu se poate produce decât în anumite 
condiţii, dacă există teren pentru comunicare... care 
să producă interferenţa dintre elemente. Gândeşte-
te la mulţimile intersectate. Copacul îşi trage sevele 
din pământ, nu este totuna cu pământul, dar nu este 
nici contrariul său... În ciclul vieţii copacul poate 

deveni pământ după cum pământul se poate preface 
în copac. Acelaşi lucru se întâmplă cu principiile Yin 
şi Yang.... 

Îi spuse că primul prag al iniţierii alchimice consta 
în atingerea stării de androgitate... în sentimentul 
armoniei depline a fiinţei. Dar existau nenumărate 
alte trepte care 
duceau spre punctul 
în care se uneau 
toate contrariile, 
spre osmoza dintre 
înţelepciune, 
libertate şi fericire, 
spre acea piatră 
filosofală pe care 
o invocau toţi. 
Androginismul 
primar, cel care 
elibera sufletul 
din capcana celor 
două genuri, era o 
condiţie necesară 
a iluminării, dar 
nu şi suficientă, 
pentru a produce 
transfigurarea 
lăuntrică, pentru 
că nu implica 
o mutaţie în 
conştiinţă ci mai 
degrabă un tip de 
discernământ, un 
mijloc de rezistenţă 
la dresajul social, 
o formă de 
imunitate la manipularea la care suntem supuşi încă 
din fragedă copilărie în ideea de a ne transforma 
în bărbaţi şi femei. Un câmp protector care ne 
împiedică să ne lăsăm mutilaţi sufleteşte, produs 
de o doză substanţială de sensibilitate, luciditate 
şi inteligenţă… Revelaţia sacrului ca Eros şi 
desluşirea misterelor sale era miza oricărei iniţieri 
spirituale. Prefacerea metalelor în aur coincidea cu 
transfigurarea sufletului prin iubire pură, lipsită de 
orice element contingent, de orice înclinaţii egoiste 
sau de dorinţe legate de existenţa tranzitorie pe care 
o străbatem cu acea parte a minţii care e conectată 
de spaţiul şi timpul în care se mişcă trupul. 

contradictory and by no means throws them in 
the equation inferior-superior, full-empty, active-
passive, being-nonbeing… These distinctions only 
exist in our minds, in actual fact cold is not the 
opposite of heat, death is not the opposite of life, 
silence is not the opposite of speech, action is not 
the opposite of non-action. They are all relative 

in respect with what we are unable to think and 
observe and relative to each other… Put one hand 
in a bowl of hot water and the other in a bowl of 
cold water. When you take them out, the hand that 
was in the hot water will experience cold, and the 
other one heat; after a while the hand from the hot 
water will become colder than the other one, which 
will get warm… Therefore complementarity is 
relative and has nothing to do with dual thinking, 
but with the principles of harmony. Thus… to cut 
a long story short, dual thinking produces cleavage 
between elements that should not be separated… it 

regards as contradictory things of the same essence. 
This rupture mortifies the elements that have been 
separated. It uproots a tree from the soil that is 
feeding it and the tree will die. It separates sensibility 
from reason and both of them will go insane. 
Thinking that is not based on emotion is as blind 
as a feeling that cannot be named and expressed… 
Separate life from the feeling of death and you will 
discover that it loses its meaning, that everything 
we are willing to value in life is connected to death. 
Separate a human being from its spiritual roots: it 
will mortify the same way as the tree pulled from the 
soil. Therefore, neither death nor suffering are truly 
harmful, as we would think, but the separation of 
the elements whose union constitutes harmony. The 
attraction between elements creates and maintains 
life. This attraction goes by various names: when 
referring to nature we speak of adjustment, of laws 
of subsistence, but it could also be called force, 
necessity, absorption, communication. Spiritually, 
the attraction between elements is called love, and 
it is a fundamental law of the living universe. Love 
can be only produced under certain conditions, 
if there is space for communication… to produce 
the interference between elements. Think of the 
intersection of sets. The tree draws its sap from the 
earth, but it isn’t at one with the earth, nor is it its 
opposite… In the cycle of life the tree can become 
earth just like the earth can turn into a tree. It’s the 
same as with Yin and Yang principles…’

He told him that the first stage of alchemic initiation 
consisted of attaining the androgyny state… of 
the feeling of complete harmony of being. But 
there were countless other stages that led to the 
point where all opposites met, to the osmosis 
between wisdom, freedom and happiness, to that 
philosopher’s stone invoked by everyone. Primary 
androgyny, the one that released the soul from 
the pitfall of the two genders, was the necessary 
condition to illumination, but not sufficient in 
order to produce the inner transfiguration, for 
it didn’t imply a mutation in the conscience but 
rather a sort of discernment, a resort of resistance 
to social breeding, a form of immunity to the 
manipulation we are subjected to since infancy with 
the purpose of being transformed into men and 
women. A protective field that prevents us from 
letting ourselves be spiritually mutilated, produced 
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by a substantial dose of sensibility, lucidity and 
intelligence… The revelation of the sacred as Eros 
and the unriddling of its mysteries was the stake of 
all spiritual initiation. The metamorphosis of metal 
into gold coincided with the soul’s transfiguration 
through pure love, barren of any contingent 
elements, any selfish inclinations and desires having 
to do with the transitory existence that we pervade 
with that part of our mind that is connected to the 
space and time in which our body moves. 

‘The moment in which the mind gains power over 
substance, Gustav added, takes place concurrently 
with the revelation of the illusion that the contingent 
world represents. The revelation reverses perception 
fields: what we normally consider to have real 
consistency is revealed to us as an illusion, and what 
seemed to belong to the realm of spiritual fiction is 
revealed as being the only substantial reality. The 
materialization of dreams, though, must not be 
understood as a transfer into everyday life of the 
soul’s most secret and burning desires, but rather 
as a form of conscience in which takes place the 
dematerialization of concrete reality, in order for us 
to be able to transpose our soul in this immaterial 
space-time configured by dreams, living inside it far 
more vividly than we could ever live in the everyday 
life the materialization of our chimeras. Power 
over substance does not lie in shaping apparent 
reality but in the profound understanding of the 
soul’s nature that is completely immaterial, in the 
happiness of realizing that the only vital thing to 
us is the power to imagine and live in our reveries 
or in contemplation, and by no means the chance 
to transpose into everyday life the object of our 
reveries, because this process of transposition into 
everyday life, which, as a matter of fact, is within 
anybody’s grasp, kills, in fact, the dreams: it banishes 
them from the eternity of aspiration into the 
obscurity of arbitrariness, it saps them and destroys 
their splendour by transforming them into a 
succession of fugacious and insignificant elements…’

Meyrink drew out a book written in gothic 
lettering from the bookcase and showed him some 
illustrations. What drew Karl’s attention was a 
representation of androgyny symbolically denoted 
by a connection between a womanly incarnation and 
a manly one that suggested an alchemic marriage 

between mind and heart. The incorporated elements 
in the process of this fusion were the four primordial 
substances: fire, earth, air and water that have been 
brought to public attention ever since the times of 
Heracleitus and the famous Thales, Anaximander 
and Anaximenes. 

‘These elements equally symbolize the four 
cardinal points, the seasons and all the other 
meanings possibly assigned to the number four, 
Gustav instructed Karl. The triangle indicates 
the suprarational union between body and the 
mind viewed as the sphere of spirit. And the circle 
that confines the whole diagram represents the 
transcendence of corporeal characteristics. This 
process of unifying all opposites and possibilities 
ultimately leads to the image of a perfectly balanced 
being that cultivates all latent potencies; a human 
being that is equally sensitive and rational, educated 
and candid, profound and ludic, expressive and 
melancholic, communicative and introvertive, 
musing and lucid, indignant and peaceable, 
combative and kind. The androgyne is a being 
in which all possible antinomies coexist and 
harmoniously coalesce transposed into spiritual 
traits, together with all apparent paradoxes the 
rational reason cultivates. It is because of these 
paradoxes in which dual thinking gets logically 
stuck that people repress, either deliberately or 
involuntarily, one of the inner traits that seems 
to be in contradiction with another that they find 
more desirable. For example, those who want to 
appear intellectuals in their own eyes and in the eyes 
of others choke the impulses and tendencies they 
find irrational because they can’t fit into their logic 
system, and those who wish to pass as fundamentally 
sensitive deliberately cultivate those forms of 
expression and thought that fit in the realm of 
emotionality confined by binary logic, suppressing 
their intellectual potential. The matter of desirability 
is most commonly dictated by environment 
exigencies.’

‘Is it sufficient, Karl asked, to become androgynous 
to be released of all shortcomings and sufferings?’ 
Karl asked.

It was not sufficient. Androgyny itself inevitably 
led towards a form of self-oriented eroticism. For 

- Momentul în care mintea capătă puteri asupra 
materiei, adăugă Gustav, se produce concomitent 
cu revelaţia iluziei pe care o reprezintă lumea 
contingentă. Revelaţia inversează planurile 
percepţiei: ceea ce în mod obişnuit consideram 
a avea consistenţă reală ni se arată ca o iluzie, iar 
ceea ce părea că ţine de domeniul ficţiunii sufleteşti 
ne apare drept singura realitate substanţială. 
Materializarea viselor nu trebuie, însă, înţeleasă ca 
o transpunere în cotidian a celor mai secrete şi 
arzătoare dorinţe ale sufletului ci mai degrabă 
ca o formă de conştiinţă în care se produce 
dematerializarea realităţii concrete, în aşa fel 
încât să ne putem transporta sufletul în acest 
spaţiu-timp imaterial configurat de vise, trăind 
cu mult mai aievea acolo decât am putea trăi 
în cotidian materializarea fantasmelor noastre. 
Puterea asupra materiei nu constă în modelarea 
realului aparent ci în înţelegerea profundă a 
naturii sufletului care e complet imaterială, în 
fericirea de a conştientiza că singurul lucru care 
ne e vital este puterea de-a imagina şi de-a trăi în 
reverie sau contemplaţie, nicidecum şansa de a 
transpune în cotidian obiectul reveriilor noastre, 
pentru că acest proces de transpunere în cotidian, 
care altminteri e la îndemâna oricui, ucide în fapt 
visele: le expulzează din eternitatea asipraţiei în 
obscuritatea întâmplării, le secătuieşte sevele şi 
le distruge splendoarea, transformându-le într-o 
înşiruire de elemente anodine şi efemere…

Meyrink scoase din bibliotecă o carte groasă, 
scrisă cu caractere gotice şi îi arătă nişte ilustraţii. 
Lui Karl îi atrase atenţia a fost o reprezentare a 
androginismului desemnată simbolic printr-o 
legătură dintre o întrupare femeiască şi una 
bărbătească care sugerează un mariaj alchimic 
al minţii şi inimii. Elementele incorporate în 
procesul acestei fuziuni erau cele patru substanţe 
primordiale: foc, pământ, aer şi apă despre care 
se tot vorbeşte încă din vremea lui Heraclit şi a 
faimoşilor Thales, Anaximandros şi Anaximenes. 

- Aceste elemente semnifică deopotrivă cele patru 
puncte cardinale, antotimpurile şi toate celelalte 
sensuri posibil asociabile cifrei patru, îl elucidă 
Gustav. Triunghiul indică uniunea corpului cu 

sufletul şi mintea, înţeleasă ca sferă a spiritului, 
care e supraraţională. Iar cercul care delimitează 
întreaga diagramă reprezintă transcendenţa 
caracterelor trupeşti. Acest proces de unificare a 
tuturor contrariilor şi posibilităţilor  conduce în 
ultimă instanţă spre imaginea unei fiinţe perfect 
echilibrate care îşi cultivă toate potenţele latente; 
un om deopotrivă sensibil şi raţional, cultivat şi 
ingenuu, profund şi ludic, expresiv şi melancolic, 

comunicativ şi introvertit, visător şi lucid, revoltat 
şi paşnic, luptător şi blajin. Un androgin este o 
fiinţă în care coexistă şi se îmbină armonios toate 
antinomiile posibile transpuse în trăsături sufleteşti 
şi toate paradoxurile aparente pe care le cultivă 
raţiunea raţională. Datorită acestor paradoxuri în 
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care se împotmoleşte logic gândirea duală, oamenii 
îşi reprimă intenţionat sau involuntar una dintre 
trăsăturile interioare care pare a intra în contradicţie 
cu alta, pe care o consideră mai dezirabilă. Spre 
exemplu, cei care se vor să apară în ochii proprii sau 
ai celorlalţi drept intelectuali, îşi gâtuiesc imboldurile 
sau tendinţele pe care le consideră iraţionale 
deoarece acestea nu se pot încadra în sistemul lor 
logic, iar cei care îşi doresc să fie sau să treacă drept 
fundamental sensibili îşi cultivă deliberat acele 
forme de expresie şi gândire care se încadrează în 
domeniul emoţionalităţii delimitat de logica binară, 
înnăbuşindu-şi potenţialul intelectual. Problema 
dezirabilităţii este de cele mai multe ori dictată de 
exigenţele de mediu. 

- Oare e suficient să devenim androgini ca să ne 
eliberăm de toate tarele şi suferinţele? il întrebă Karl.

Nu, nu era suficient. Androginismul în sine 
conducea inevitabil spre o formă de erotism 
autocentrat. De aceea procesul alchimic presupunea 
un lanţ de revelaţii eliberatoare şi nu doar 
conştientizarea naturii sufleteşti de care dispunem şi 
care este funciar androgină. 

- Erosul trebuie direcţionat spre un alter ego pentru 
a-şi dezvălui sacralitatea, pe care aş prefera să-l 
numesc alter sine… Din acest motiv, îi explică 
Gustav indicându-i desenul din carte, imaginea 
cercului care conţine reprezentarea androginului 
are deopotrivă un sens esoteric şi altul exoteric; 
presupune o realitate dublă, mai precis un cuplu 
de realităţi care se reflectă una într-alta… Sufletul 
androgin al femeii fuzionează cu sufletul androgin 
al bărbatului, cei doi devin unul, divizat în două 
corpuri şi acesta este, de fapt, sensul ultim al 
ascensiunii şi transfigurării androgine. Atinşi de 
puterea Erosului Sacru cei doi androgini suferă o 
mutaţie care îi transformă în aşa fel încât fiecare 
ajunge să reflecte, ca o oglindă vie, spiritul celuilalt…

- De ce oamenii totuşi eşuează în dragoste? Dacă şi-o 
doresc atât de mult...îl întrebă Karl.

Din cauza mistificărilor conştiinţei pierdeau legătura 
cu sacralitatea erosului şi ajungeau să confunde 
dragostea cu dorinţa şi s-o trăiască pe un singur 
plan, neglijând dimensiunea ei morală sau estetică... 
Dragostea era un proces alchimic care nu se putea 

produce arbitrar... ci doar în condiţii de clarviziune 
morală şi afectivă.  Trebuia să fie, prin excelenţă, o 
alegere spirituală pe care nu o puteai face decât o 
singură dată... Oamenii nu mai reuşeau să ajungă 
până la realitatea în care se întâmplă dragostea. 
Trăiau doar simulacrul ei, într-o stare de conştiinţă 
alterată.

Gustav îi vorbi despre modul în care credinţele 
colective favorizează creşterea entropiei spirituale şi 
despre faptul că legile armoniei erau indestructibil 
legate de individualizarea perspectivelor, de 
incongruenţa unghiurilor subiective, ceea ce nu 
însemna disoluţia adevărului în multiple adevăruri 
particulare... Îi spuse să îşi imagineze adevărul ca o 
grămadă de cioburi minuscule, colorate, adunate în 
interiorul unui caleidoscop. Fiecare privire umană 
mişca în aşa fel caleidoscopul încât cioburile să 
se aşeze într-o altă ordine. Astfel, oglinzile din 
interiorul obiectului reflectau de fiecare dată o altă 
imagine, infinitezimal diferită de celelalte. Dar erau 
întotdeauna aceleaşi particule... 

- Credinţele colective menţin nemişcat caleidoscopul 
într-o singură poziţie... Dar el trebuie să se mişte 
în continuu ca să ţină în loc entropia spirituală. 
Evident, sensul configuraţiei imaginii nu-l 
descifrează nimeni până la capăt...  Dăm doar 
interpretări. Unele dintre ele sunt false... Creşterea 
entropiei înseamnă în fizică moarte absolută prin 
încetarea transferului de energie termică, iar în sens 
filosofic dezordine absolută prin uniformizarea 
elementelor... Entropia spirituală distruge legile 
armoniei... neantizează diversitatea. Natura e 
diversă: nu există două elemente naturale identice... 
Cele artificiale, însă, pot fi uniforme... Ţii minte ce 
scria Goethe în Faust?... „Firescul abia încape în 
lumea largă, dar artificialul cere loc închis!”. Natura 
a creat fiinţele foarte diferite între ele. Le-a creat 
unice. Spiritul ne modelează interior pe fiecare 
diferit. Standardele sociale artificializează spiritul, 
îl constrâng să se încadreze în anumite tipare, îl 
subjugă. Idealul de normalitate propus de societate 
acţionează subtil ca un proces de uniformizare. 
Ştii ce făcea Pitagora cu discipolii săi înainte de a-i 
accepta la şcoala lui? Le dădea un test, simplu. Le 
întindea un băţ şi le cerea să-l rupă într-un mod 
armonic. Dacă îl rupeau la jumătate erau excluşi...

this reason the alchemic process implied a chain of 
liberating revelations and not only the awareness 
of the spiritual nature we were provided with and 
which is essentially androgynous.

‘In order to reveal its sacredness, the Eros must 
be oriented towards an alter ego – that I would 
rather call alter self… That is why, Gustav explained 
pointing to the drawing in the book, the image 
of the circle containing the representation of the 
androgyne has both esoteric meaning and exoteric 
meaning; it implies a double reality, more precisely 
a pair of realities reflecting each other… A woman’s 
androgynous soul fuses with a man’s androgynous 
soul, the two become one, divided between two 
bodies, and this is, in fact, the ultimate objective of 
androgynous ascension and transfiguration. Under 
the power of Sacred Eros the two androgynes suffer 
a mutation which transforms them in such a way 
that one comes to reflect, as a living mirror, the 
other’s spirit…’

‘Why do people still fail in love? If they want it so 
much…’ Karl asked.

The mystifying of consciousness caused them to 
lose touch with the sacredness of Eros and they got 
to mistake it with desire and live it on one level, 
neglecting its moral and aesthetic dimension… Love 
was a chemical process that could not take place 
arbitrarily… but only under conditions of moral 
and affective clairvoyance. It had to be, of all things, 
a spiritual choice that could be taken only once… 
People couldn’t reach the reality where love occurred 
anymore. They barely lived its counterfeit, in a state 
of altered conscience.

Gustav told Karl about how collective belief systems 
favour the increase of the spiritual entropy and the 
fact that the laws of harmony were indestructibly 
related to the individualization of perspectives, 
to the incongruity of subjective angles, which did 
not mean the resolution of truth into multiple 
particular truths… Gustav asked him to picture 
truth as a bunch of tiny coloured broken glass 
inside a kaleidoscope.  Each human eye moved the 
kaleidoscope in a way that set the broken glass in a 
different order.  Hence the mirrors inside the object 
reflected a different image each time, infinitesimally 
different to the other ones. But the particles were 

always the same…

‘Collective belief systems keep the kaleidoscope 
still… But it has to be in constant movement in 
order to detain the spiritual entropy. Obviously, 
the meaning of the image’s configuration is 
deciphered completely by no body… We only give 
interpretations. Some of them are false… The 
increase of entropy shows, in physics, absolute 
death by ceasing the transfer of thermic energy, 
and philosophically it means absolute chaos 
by uniformity of elements… Spiritual entropy 
destroys the laws of harmony… sends diversity 
into nothingness. Nature is diverse: there are no 
two natural identical elements…  The artificial 
ones, though, can be uniform… Do you remember 
what Goethe wrote in Faust?... “The infinite All 
scarcely suffices for the natural; the artificial needs 
a bounded space!” Nature has created beings to 
be very different among themselves. It has created 
each one of them unique. Spirit shapes each of them 
differently from within. Social standards artificialize 
the spirit, restrain it to fit in certain patterns, they 
subdue it. The ideal of normality society suggests 
subtly operates as a uniformity process. Do you 
know what Pithagoras used to do to his disciples 
before accepting them to his school? He gave them a 
test, a simple test. He handed them a stick and asked 
them to break it in a harmonius way. If they broke it 
in half they were rejected...’

‘Then why do you say that soulmates are identical?’

‘I’m saying that they are made of the same substance, 
Gustav illustrated… You still don’t understand, do 
you? Try to focus on a moment in the past in which 
you felt sad and misunderstood. You saw things in a 
certain way… Now think of a moment in which you 
had the feeling of being the centre of the universe… 
It’s the same you in both instances… although, 
apparently, these states exclude each other. Now 
assign each feeling you experienced and each age 
you transited one of your faces. You will discover 
an army of people that are both different and 
identical… The soul’s body and subtle clothing, its 
emotions, ideas, and perspectives change, but their 
core is always the same. The principle of identity 
refers to the unity and uniqueness of the Self, and 
not to the congruency of its clothing… The identity 
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of the Self I am talking about has nothing to do with 
uniformity, with the prevalence of some strict rules 
of manifestation. How can I put it?!... It has a purely 
spiritual, metaphysical, origin… See? We always get 
stuck in definitions… Because of the term “couple” 
or “pair” the meaning is distorted. We automatically 
think of a man and a woman… In fact, soul mates 
are like twins. And they can be incarnated as two 
men or two women. You will probably ask what is 
the point of such dissociation to exist, especially 
for androgynes who find fulfilment by their own 
means… There are more reasons to it and they’re 
not all clear to me either… One of them is precisely 
maintaining an inner force field to protect individual 
conscience from dissolving into collective fictions. 
It is a means by which being protects its territory 
from the invasion of the artificial reality trying to 
subdue it. Life does not reveal its goals as to fit in our 
dual logic… This world is just one of the universe’s 
dimensions… Its perpetuation is not the ultimate 
purpose of life’s creation… as the theory of instincts 
suggests.

- Atunci de ce spuneţi despre sufletele pereche că 
sunt identice?

- Spun că sunt făcute din aceeaşi substanţă, îl elucidă 
Gustav... Tot nu înţelegi, nu-i aşa? Încearcă să te 
concentrezi asupra unui moment din trecut în care 
te simţeai trist şi neînţeles. Vedeai lucrurile într-un 
anume fel... Acum gândeşte-te la o stare benefică, la 
un moment în care ai avut sentimentul că te afli în 
centrul universului... În ambele ipostaze eşti tot tu, 
acelaşi... cu toate că, aparent, stările se exclud între 
ele. Acum asociază fiecărui sentiment pe care l-ai 
încercat şi fiecărei vârste pe care ai traversat-o, unul 
dintre chipurile tale. Vei descoperi o armată întreagă 
de oameni care sunt totodată diferiţi şi identitici... 
Trupul şi învelişurile subtile ale sufletului, trăirile, 
ideile, perspectivele se transformă, însă miezul lor 
rămâne întotdeauna acelaşi. Principiul identităţii 
se referă la unitatea şi unicitatea Sinelui şi nu la 
congruenţa dintre învelişurile sale... Identitatea 
Sinelui despre care îţi vorbesc nu are nimic de-a 
dace cu uniformitatea, cu prevalenţa unor reguli 
stricte de manifestare. Cum să îţi spun?!... Are 
o sorginte pur spirituală, meta-pshică... Vezi? 
ne împotmolim mereu în definiţii… Din cauza 
termenului de „cuplu” sau „pereche” e distorsionat 
sensul. Ne gândim automat la un bărbat şi o 
femeie... În realitate, sufletele pereche sunt asemeni 
gemenilor. Şi pot fi întrupate în doi bărbaţi sau în 
două femei. Mă vei întreba, probabil, ce rost mai are 
să existe o asemenea dedublare, mai ales în cazul 
androginilor care îşi găsesc împlinirea prin resurse 
proprii... Sunt mai multe motive şi nu îmi sunt nici 
mie toate limpezi... Unul dintre ele ar fi tocmai 
acela de a menţine un câmp de forţe interioare 
care protejează disoluţia conştiinţei individuale în 
ficţiunile colective. E un mijloc prin care fiinţa îşi 
apără teritoriile de invazia realului artificial care 
încearcă s-o subjuge. Viaţa nu îşi dezvăluie ţelurile 
în aşa fel încât să le putem încadra în logica noastră 
duală... Lumea asta e doar una dintre dimensiunile 
universului... Perpetuarea ei nu este sensul ultim 
al creaţiei vieţii... aşa cum insinuează teoria 
instinctelor. 
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