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SIMONA POPESCU (n�scut� pe 10 martie 1965, în Codlea) este 

poet�, prozatoare �i eseist�. A absolvit în 1987 Facultatea de Litere 
din Bucure�ti, unde este, în prezent, conferen�iar universitar. 

A publicat: 
Poezie: Xilofonul �i alte poeme, Editura Litera, Bucure�ti, 1990 

(traducere în limba maghiar�: Xilofon, Editura Pont, Budapesta, 1998); 
Pauz� de respira�ie (împreun� cu Andrei Bodiu, Caius Dobrescu �i 
Marius Oprea), Editura Litera, Bucure�ti, 1991; Juventus, Editura Cartea 
Româneasc�, Bucure�ti, 1994; Noapte sau zi, Editura Paralela 45, 
Pite�ti, 1998; Juventus �i alte poeme, antologie, Editura Paralela 45, 
Pite�ti, 2004; Lucr�ri în verde. Pledoaria mea pentru poezie, Editura 
Cartea Româneasc�, Bucure�ti, 2006 (traducere în limba francez�, cu 
o anex� în limba german�: Travaux en vert. Mon plaidoyer pour la 
poésie. Fragments, Editions Phi, Luxembourg, 2006); 

Proz�: Exuvii, Editura Nemira, Bucure�ti, 1997; Editura Paralela 45, 
Pite�ti, 2002; Editura Polirom, Ia�i, 2004, 2008, 2011, 2015 (traducere 
în limba polonez�: Wylinka, Editura Czarne, Wolowiec, 2002; tradu-
cere în limba maghiar�: Vedlések, Editura Pont, 2008); Rubik, roman 
colectiv cu 29 de autori (coordonatoare), Editura Polirom, Ia�i, 2008; 

Eseu: Volubilis, Editura Paralela 45, Pite�ti, 1998; Salvarea speciei. 
Despre suprarealism �i Gellu Naum, Editura Funda�iei Culturale 
Române, Bucure�ti, 2000; Clava. Critific�iune cu Gellu Naum, 
Editura Paralela 45, Pite�ti, 2004. 

EDITURA P
ARALE

LA
 45



 
NOT� EXPLICATIV� 

M-am hot�rît s� public vechea mea tez� de doctorat, început� în 
1997 �i terminat� în 2001 (sus�inut� în aprilie 2002), pentru c� nu mai 
am încotro (din ra�iuni de constrîngere universitar�). Am �inut-o deo-
parte – peste un deceniu! – fiindc� n-am vrut s�-mi leg numele de o 
carte academic� – eu fiind, altfel, mai degrab� doar o scriitoare care 
�i-a p�strat, din studen�ie, interesul pentru teoria literaturii pe care o 
citesc adesea cu mare pl�cere ca pe o form� de literatur�. Apoi, cu 
trecerea anilor, unele dintre interpret�ri, idei, opinii, afirma�ii s-au mai 
schimbat, în sensul c� s-au ad�ugat nuan�e �i nevoia unor minime re-
formul�ri. Scriitoarea î�i pusese în gînd ca, pornind de la lucrarea docto-
randei (cu numele meu din cartea de identitate, nu de autoare) s� fac� o 
carte de autor (autoare) despre ce e un autor. „�antierul” a fost deschis 
imediat dup� sus�inere. Între timp s-au adunat zeci de alte pagini de 
noti�e, citate, fragmente ca de jurnal cu care, poate, voi reu�i s� termin 
de construit un nou volum (�i de literatur� – sau poate s�-i zicem 
„critific�iune”). 

 
Teza de fa��, scoas� la lumin�, excavat� dup� 14 ani, este, din punc-

tul meu de vedere, o ciorn�. Forma în care apare este cea din 2002, cu 
mici interven�ii f�cute din mers, la o rapid� traversare. (Altfel, desigur, 
a� fi reformulat, a� fi t�iat, a� fi ad�ugat, a� fi intervenit în unele afir-
ma�ii, a� fi dezvoltat unele idei, a� fi comentat ceva mai mult unele 
pasaje critice, m-a� fi „revizuit”, uneori. Opera�ii pe care le imaginam 
desf��urîndu-se, mai tîrziu, în generosul subsol al tezei devenit� – prin 
varii prelucr�ri – o carte.)  

Sînt în text multe citate în francez� sau englez�. Nu le-am tradus 
pentru tez� �i nici aici. Acum ar fi chiar mai complicat pentru c� mare 
parte dintre volumele la care fac trimitere s-au tradus, deci ar trebui s� 
caut pasajele respective ca pe nenum�rate ace în carele cu fîn (poate 
pentru o edi�ie viitoare, cînd voi avea mai mult timp pentru a�a ceva). 

 
Cartea de fa�� poate fi privit� ca întîlnirea mea, scriitoare, cu ni�te 

autori sau teoreticieni cu acelea�i preocup�ri. S� precizez cît de greu 
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mi-a fost – �i nu doar mie – în anii ’90 s� dau de ei, s�-mi procur „ma-
terialele” (noroc cu prietenii, c� bibliotecile erau r�mase în urm�). 
Internetul era o rara avis, am avut acces la el abia dup� 2002. Ast�zi e 
ame�itor de plin cu sute de articole, eseuri, studii �i titluri de teze de 
doctorat din lumea toat� apropiate de lucrarea mea de la sfîr�itul anilor 
’90. Atît de la îndemîn� informa�ia �i, totu�i, cumva alienant� (îmi trec 
prin minte cele dou� pagini de proz� scrise de Bacovia cu titlul Zborul 
c�r�ilor – o proz� frumoas� �i nelini�titoare despre groaza de mul�imea 
„cuno�tin�elor netrebnice”). 

 
Adaug, la final, o parte din introducerea c�r�ii viitoare. Acolo, în 

cele cîteva fragmente pe care le-am decupat, sînt mai multe explica�ii. 
�i, de asemeni, adaug �i primele secven�e din ceea ce va fi (în speran�a 
c� voi avea energia �i entuziasmul s� asamblez tot ce-am adunat între 
timp!). În sfîr�it, ni�te noti�e, ca de jurnal. E mai potrivit termenul de 
Hypomnemata. (Ca sugestie, poate ar fi mai bine ca o eventual� lectur� 
s� înceap� cu ele!) 

 
S.P. 
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