
de vitalitate). Primul dintre ele ar fi acela că tematicile abordate 

s-au coagulat în jurul unui singur centru (predilect) de interes: 

problematica legată de corp/corporalitate versus literă/scriitură 

amenință (conform observațiilor în cheie ironică ale lui Al. 

Cistelecan) să se constituie într-o grilă de lectură care tinde să 

limiteze demersul critic la (altfel, extrem de valorosul) „auto-

comentariu” auctorial. Al doilea ar fi acela că dintre cărțile auto-

rului – așa cum a observat-o (și a susținut-o și în lucrarea sa) 

Andrei Bodiu – cercetarea contemporană a operei lui Crăciun 

pare să favorizeze (fără prea multe rezerve) romanul Pupa Russa 

în detrimentul creațiilor prozastice care l-au precedat. Nu tre-

buie înțeles, însă, că lucrările s-au focalizat excesiv în jurul 

acestor puncte majore de interes, ori că perspectivele alese nu au 

prezentat (măcar) o minimă varietate, chiar în interiorul acestor 

„cadre” teoretice și/sau aplicative. (Să nu uităm, de altfel, nici că 

„pactul” dintre scriptural și corporal constituie, totuși, „nucleul 

dur” al creației crăciuniene, iar multitudinea preocupărilor cri-

tice reflectă, probabil, în mod natural, acest lucru). 

În siajul conceptelor de „somatografie”, „trup”, „scriitură”, 

pe de o parte, și/sau în jurul ultimului roman (publicat) al lui 

Gheorghe Crăciun, pe de altă parte, s-au plasat (în ordinea pre-

zentării) contribuții precum cea a Lilianei Truță (care s-a con-

centrat pe ideea scriiturii „androgine”), a Laurei Cornea (care a 

vorbit despre „dublări și dedublări în proza lui Gheorghe 

Crăciun”), a Cristinei Popescu (despre imanența scriiturii cră-

ciuniene), a lui Naomi Ionică (delimitând teoretic accepțiunea 

termenului de „corp” la Gheorghe Crăciun), a Adinei Dinițoiu 

(care s-a ocupat de „confruntarea” scriiturii cu biograficul – pe 

filieră barthesiană – în Pupa russa și în „falsul” său „jurnal”), a 

Rodicăi Ilie (despre „corpul și materialitatea scrisului”), sau a 

Florinei Teodoriuc (care a citit în Pupa russa povestea unei 

„femei fără destin”). Tot cu referire la Pupa russa, Mihai Ignat a 

conferențiat despre încercarea – abandonată, până la urmă – de 
1a adapta romanul pentru film . 

Iată, deci, că aceste abordări – mai mult sau mai puțin „seri-

ale”, să le spunem – au avut, totuși, propria lor diversitate și 

relevanță. Altele, însă – extrem de marcante, de altfel – scapă 

complet acestui câmp (poate, prea) bine definit. În acest sens, 

Alexandru Mușina a reușit o admirabilă sistematizare/explici-

tare a prozei lui Gheorghe Crăciun „în șase cuvinte-cheie”; 

Virgil Podoabă a vorbit despre „intuiția erosului total” în Epură 

pentru Longos; Georgeta Moarcăs a analizat diversele niveluri ale 

intertextului flaubertian; Ion Bogdan Lefter a optat pentru un 

portret („crochiu biografic-stilistic”) al autorului brașovean, por-

nind de la conceptele de „talent” și „tenacitate”; Ovidiu Brânză a 

preferat să introducă o discuție despre „textualism, posttex-

tualism și proza postmodernă” pornind de la istorisirea șarmant-

(auto)ironică (și cu valoare anecdotică) a primei sale întâlniri cu 

Gheorghe Crăciun; Bianca Burța-Cernat a optat pentru teza 

necesității re-evaluării critice a scrierilor eseistice; Romulus 

Bucur a vorbit despre „gâlceava autorului cu lumea”, Cezar 

Gheorghe – despre implicațiile filosofice ale operei lui Crăciun, 

Ruxandra Ivăncescu – despre relația între „utopie și ficțiune”, 

Dan Botezatu – despre sondarea „limitelor literaturii”; Andrei 

Bodiu a argumentat (polemic) în favoarea unei revalorizări criti-

ce a prozelor anterioare Puppei russa; Paul Cernat a preferat o 

paralelă între „autenticismul modern” al lui Emil Cioran și cel 

„postmodern” al lui Gheorghe Crăciun, iar Adrian Lăcătuș a 

punctat un aspect mai puțin discutat – deși extrem de pertinent – 

al experimentului crăciunian, citit ca semnificativ sub aspect 

etic/politic tocmai prin depolitizarea manifestă a discursului 

scriptural. Și lucrarea Aisbergul poeziei moderne a făcut obiectul 

unei recurențe (de mai mică amploare): Al. Cistelecan a vor-    

bit despre poezie „între tranzitivitate și intranzitivitate”, iar 

Alexandra Ungureanu-Atănăsoaie și-a propus să traseze un gra-

fic cât mai precis al receptării acestui opus critic esențial, co-

mentându-l comparativ cu cel al Pactului somatografic și al volu-

mului (mai recent apărut) intitulat Viciile lumii postmoderne. Un 

moment aparte a fost, de asemenea, cel marcat de contribuția 

(extrem de așteptată) a cercetătoarei Carmen Mușat, care a 

întredeschis porțile impresionantei „arhive” pe care o constituie 

partea încă nepublicată a operei scriitorului și și-a ilustrat expu-

nerea cu fragmente și documente inedite, (uneori) tulburătoare.

„Înlocuit”, astăzi, „de cărțile lui” (ca să folosim chiar cuvin-

tele sale), Gheorghe Crăciun rezistă, deci. Supraviețuiește. Mai 

mult, scrierile sale alcătuiesc, iată, un corpus polimorf, dar admi-

rabil articulat, de statură canonică, al cărui interes – o dovedesc 

și lucrările colocviului – nu este, nici pe departe, epuizat.

1 Despre modesta cotribuție a semnatarei prezentului articol, intitulată Formula lui Orlando. Fotograme cu Mircea Nedelciu, prefer să nu intru, aici, în 
detalii.

Eveniment

Nicolae Prelipceanu: la pierderea speranţei, Bucureşti, „Casa 

de Pariuri Literare”, 2012, 62 p.

Important poet (niciuna dintre cărţile sale, de la debutul 
editorial din 1966 şi până în prezent, nu a trecut neobservată de 
critica literară), prozator şi publicist, Nicolae Prelipceanu 
(actualmente redactor-şef al revistei „Viaţa Românească”) a 
împlinit de curând 70 de ani. Evenimentului calendaristic, 
marcat printr-un excelent „eseu prietenesc” semnat de Adrian 
Popescu („România literară”, nr. 32 din 10 august 2012), i-au 
precedat două apariţii editoriale: volumul de publicistică 
Odiossea (semnalat şi la această rubrică în numărul anterior al 
„Astrei”) şi placheta de poeme la pierderea speranţei. Aceasta, 
cum era de aşteptat de la un autor care şi-a construit un modus 
vivendi din refuzul convenţiilor (inclusiv al celor estetice) este o 
carte, oarecum, atipică, încât asocierea ei „momentului ani-
versar” (horribile dictu!) ar putea fi, din capul locului, o eroare. Nu 
doar pentru că ocupă locul 13 în seria cărţilor de poezie ale lui 
Nicolae Prelipceanu, ci – mai ales – pentru că nu a fost con-
cepută (conform confesiunii de pe coperta a IV-a) ca atare „cu o 
structură de rezistenţă cum se fac azi şi cărţile, şi casele, şi dacă 
există, totuşi, o aparenţă de unitate, atunci aceasta vine de 
altundeva decât din intenţia de construcţie, din constanţa 
obsesiilor mele şi a celor ce-mi trec prin cap, fie şi întâmplător” 
(N. P.).

Îmbinând „familiarul cu insolitul” (Dan Cristea, în 
„Luceafărul de dimineaţă”, nr.8/2012) şi receptată ca o „enci-

clopedie a nimicului” (Ion Holban, în „România literară”, 
nr.24/2012), la pierderea speranţei poartă „marca melancoliei 
dusă până la un filon thanatic” (Adrian Popescu, op.cit.) şi 
conturează pregnant şi tulburător imaginea unui Nicolae 
Prelipceanu constant cu sine: „Toată viaţa, încă de acum 45 de 
ani, când am publicat prima carte a mea de versuri, din care azi 
nu mai pot păstra decât titlul «Turnul înclinat», am fost… 
înclinat spre partea neagră a existenţei. Aşa că nu pot da vina pe 
bătrâneţe că mi-am pierdut cu totul speranţele. Ele erau cam 
pierdute încă de atunci, de la Cluj, demult. Acum doar pierderea 
lor a ieşit în pagină, şi chiar pe o copertă” (la pierderea speranţei, 
coperta IV). Nu este, deci, în măsură să surprindă că succesiunea 
celor 38 de poeme incluse în sumarul cărţii (fiecare dintre ele 
citabile în întregime, nu doar seducătorul ion de la gară, pp. 27 -
28) pare să recompună (ca în dumnezeu, scrieri alese – p.36) 
„marele poem/ din macaroanele albe care cad/ din cer/ o dată la 
o sută două de ani/ câte una”, ca o stranie materializare a 
„obsesiilor” poetului. Printre ele desigur şi obsesia poeziei 
(subl.n.). Numai că, şi de această dată, originalitatea lui Nicolae 
Prelipceanu copleşeşte, în mod paradoxal, tocmai prin refuzul 
aparentei originalităţi. El scrie, aşa cum s-a observat, o poezie a 
poeziei nu în registrul cunoscut al intertextualităţii, ci în acela al 
transferului, al trans-punerii, ca în poemul aşezat în finalul cărţii: 
„subsemnatul Prelipceanu V. Neculai declar pe propria mea 
răspundere/ că tot ce am scris îmi aparţine numai în parte şi 
anume atunci când/ vă vine să căscaţi/ la auzul/ vederea 
cuvintelor mele/ că toate cele care vă interesează s-au scurs de 
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undeva din necunoscut/ că în locul meu a scris altcineva/ 
îmbrăcat în pielea mea cu mâna mea dreaptă mănuşă a lui 
dreaptă/ stânga mea în mănuşa lui stângă/ inima mea toc pentru 
inima lui/ ochii mei transplant de la el integral cu cele opt sute 
de mii de fire/ invizibile (sic)/ ca să nu mai vorbesc de sexul meu 
pe care-l foloseşte fără ruşine/ de câte ori are chef şi cu cine îi 
acceptă propunerile ruşinoase/ fără nici un câştig real pentru 
mine care mă mai cred posesorul lui/ şi al tuturor acestora la un 
loc într-o identitate pusă brusc sub/ semnu-ntrebării/ nu sunt 
sigur nici dacă el e acela pe care-l rad dimineaţa în faţa oglinzii/ 
şi care mă rade el dimineaţa în faţa oglinzii acolo unde/ au loc 
toate întâmplările neobişnuite din viaţa mea/ plină de surprize/ 
cum ar fi aceea că timpul trece şi eu rămân doar un fragment al 
lui/ vorba poetului Apollinaire la al cărui mormânt de piatră 
cenuşie/ abia cioplită puţin mă închin de câte ori ajung în 
Parisul visurilor mele/ de adolescent neterminat/ rămas aşa 
până în zilele noastre când altul scrie în locul lui/ această 
declaraţie de principiu/ pe care vă rog să o înregistraţi cu număr 
şi dată/ dar să o uitaţi pe loc aşa cum aţi făcut cu cele scrise până 
acum/ de individul despre care vă vorbeam mai sus/ şi care nu se 
va supăra nu se va supăra nu se va supăra/ niciodată niciodată 
niciodată” (iar ăla de acum câteva luni, p.60). 

Octavian Soviany: Cinci decenii de experimentalism. 

Compendiu de poezie românească actuală, Bucureşti, „Casa 

de Pariuri Literare”, 2011, Vol. I – 268 p., Vol. II – 216 p.

Braşovean prin origine (licean fiind, a frecventat, sporadic, 
cenaclul revistei „Astra” şi s-a numărat printre fanii poetului 
Darie Magheru), echinoxist prin formaţie (a debutat în 
„Echinox”, la Cluj), Octavian Soviany este un autor prolific cu 
disponiblităţi aproape egale pentru poezie, proză şi critică lite-

rară, un optzecist căruia D.G.L.R.-ul îi fixează „termenii subti-
lei ecuaţii a personalităţii” între „livresc şi autenticitate, textu-
alism şi angajare spirituală”. Cartea pe care o semnalăm, chiar 
dacă romanul „Viaţa lui Kostas Venetis” i-a fost nominalizat la 
titlul de „Cartea Anului 2010”, ocupă, însă, un loc special în 
bibliografia sa de autor. Cu toată „modestia” afişată, consi-
derându-se un „simplu autor şi consumator de literatură, con-
ştient de faptul că, uneori, încercând să facă, mai mult sau mai 
puţin inspirat critică, face de fapt «poezie»”, el se dovedeşte un 
fin şi constant observator al poeziei româneşti contemporane pe 
care o evaluează (şi în aceasta consta principala notă de ori-
ginalitate a demersului critic întreprins de Octavian Soviany) 
din perspectiva experimentalismului. Cu alte cuvinte, „com-
pendiul” său este o altfel de „istorie literară” în paginile căreia 
abordarea textualistă a textului poetic propune cititorilor pe 
criterii ce au la bază empatia (sau lipsa acesteia), cum se preci-
zează în „Argument”, 60 de poeţi din cele mai diferite generaţii: 
de la Nichita Stănescu la Elena Vlădăreanu şi Răzvan Ţupa. 
Printre aceştia şi „braşovenii”: Andrei Bodiu, Romulus Bucur, 
Caius Dobrescu, Marius Ianuş, Alexandru Muşina şi Simona 
Popescu.

Primul volum al compendiului are ca obiect Lirica ulti-
melor decenii de comunism, excurs analitic precedat de o epatantă 
inventariere a contribuţiilor la edificarea şi clarificarea noţiu-
niilor teoretice care au condus la fundamentarea conceptului de 
„experimentalism literar”, manifestat şi în literatura română 
începând cu a doua jumătate a deceniului şapte al secolului 
trecut, odată cu afirmarea unor scriitori ca: Leonid Dimov, 
Dumitru Ţepeneag, Virgil Mazilescu, Nora Iuga, Constantin 
Abăluţă şi alţii, favorizaţi de un climat cultural şi literar mai 
prielnic. „Nu întâmplător – notează Octavian Soviany – anii lor 
de debut coincid cu readucerea în actualitate a avangardei 
româneşti interbelice prin apariţia masivei antologii a lui Saşa 
Pană (1969) urmată, în acelaşi an, de studiul lui Ion Pop, 
Avangardismul poetic românesc, prin revenirea la uneltele lor a lui 
Gellu Naum (Asthanor, 1968) şi Virgil Teodorescu, ca şi editarea 
în limba română, începând cu 1967, a lui Alain Robbe-Grillet, 
Nathalie Sarraute, Michel Butor, Georges Perec, simultan cu o 
bogată colecţie din teatrul lui Eugen Ionescu (1969) şi a piesei 
lui Samuel Becket, Aşteptându-l pe Godot (1970).” Dar cartea lui 
Octavian Soviany, urmând modelul analizelor lui Marin Mincu 
(căruia îi este dedicată), are meritul de a structura convingător o 
adevărată panoramă a unei mişcări poetice româneşti căreia 
Octavian Soviany, apelând la opinia lui Jean Baudrillard, îi 

Note de lectură
atribuie ca principală caracteristică diversitatea (subl.n.) ceea ce 
face plauzibilă decelarea ei pe Direcţii şi linii de evoluţie (pp.67-
72): Poezia obiectelor. Epicul, Tentaţia deriziunii, Poezia confesivă, 
Poezia de limbaj, Textualismul ş.a.m.d. Optzecismului i se consa-
cră aproape o treime din vol. I, poeţii prin care acesta se repre-
zintă fiind şi ei compartimentaţi în „grupări estetice” cu denu-
miri dintre cele mai surprinzătoare: Lirica autoscopică, Textua-
lismul acţional etc. Acest mod de (re)interpretare a fenomenului 
poetic actual este menţinut şi în volumul II (Lirica epocii post-
comuniste) în care poeţii, de asemenea, sunt regrupaţi în: auto-
biografişti, deprimişti, asianici, fantaşti, umorişti etc., o secţiune 
aparte fiind rezervată aşa-numitei Stare de cvasi, ce include 
câteva poetese remarcabile ale „Promoţiei 2000”. Ele (apud 
Octavian Soviany), ilustrează Lirica extrauterinităţii: Adela 
Greceanu, Svetlana Cârstean, Elena Vlădăreanu, Miruna Vlada, 
Cătălina Ninu. Dincolo, însă, de atitudinea lui Octavian 
Soviany faţă de textele folosite ca suport pentru a-şi construi 
argumentaţia teoretică, Cinci decenii de experimentalism evi-
denţiază afecţiunea autorului faţă de poeţii despre care scrie, cu 
toate că În loc de concluzie asupra propriului demers, pe ultima 
pagina a vol.II, cititorului i se induce o stare de incertitudine: 
…„poezia ultimelor decenii, în care se regăsesc categoriile 
estetice ale experimentalismului, intră ea însăşi, în categoria 
formaţiunilor «metastatice». Am arătat de mai multe ori pe 
parcursul comentariului nostru că experimentalismul artistic 
este solidar cu un «extaz al schimbării», cu o dorinţă excesivă de 
«nou», care nu-şi mai are finalitatea decât în ea însăşi şi duce la 
apariţia unor «creşteri» neorganice, pe care, pe urmele lui Jean 
Baudrillard, le-am numit «metastaze». Căci paradoxul acestui 
«extaz al schimbării» este acela că se produce în interiorul unui 
spaţiu unde schimbarea nu mai este cu putinţă… Rămâne să 
mai vedem în ce măsură această literatură experimentalistă, care 

prezintă toate semnele excrescenţelor tumorale, mai întruneşte 
calităţile «obiectului estetic»”.

Ioan Radu Văcărescu: anul din luna săptămânii de ieri, Iaşi, 

Editura „TipoMoldova”, col. „Opera omnia”, 2012, 396 p. 

Colecţia „Opera omnia” a prestigioasei Edituri „Tipo 
Moldova” (proiect consacrat unor valori culturale şi literare 
autohtone şi susţinut de Universitatea „Petre Andrei” sub îndru-
marea prof. univ. Gheorghe Buzatu, membru corespondent al 
Academiei Române) are şi o secţiune special dedicată „poeziei 
contemporane”, unde, până acum, au apărut: Aurel Rău, Horia 
Bădescu, Theodor Damian, Radu Ulmeanu, Calistrat Costin, 
Florentin Popescu şi alţii, printre care şi Martin Culcea şi Ioan 
Vintilă Fintiş, membri ai Flialei Braşov a U.S.R. Antologia de 
autor a poetului Ioan Radu Văcărescu (preşedintele Filialei 
Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România şi redactor al revistei 
„Euphorion”) poartă şi ea girul acestei „serii” (coordonator 
Valeriu Stancu, redactor Aurel Ştefanachi) şi urmează, în timp, 
unei alte antologii (tot de autor) – Dreptul la melancolie şi alte 
poeme alese – publicată în 2009, la Editura „Axa”. Faţă de aceea, 
care cuprindea 97 de poeme, anul din luna săptămânii de ieri, este 
mai substanţială: 144. Poezii scrise de-a lungul a trei decenii, de la 
sfârşitul anilor '70 ai secolului trecut şi până azi, cum precizează 
autorul. Dar anul din luna săptămânii de ieri include şi un mare 
număr de inedite, iar unora dintre poeziile preluate din reviste 
sau din volumele anterioare, li s-a păstrat doar titlul, (ele) au 
primit altă înfăţişare. Deci, se poate spune, avem de-a face cu o 
imagine a poetului Ioan Radu Văcărescu adusă la zi, subliniere 
necesară, cu observaţia că timpul la care, de altfel, face trimitere 
titlul cărţii este unul nedefinit, aparţine imaginarului, ceea ce 
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undeva din necunoscut/ că în locul meu a scris altcineva/ 
îmbrăcat în pielea mea cu mâna mea dreaptă mănuşă a lui 
dreaptă/ stânga mea în mănuşa lui stângă/ inima mea toc pentru 
inima lui/ ochii mei transplant de la el integral cu cele opt sute 
de mii de fire/ invizibile (sic)/ ca să nu mai vorbesc de sexul meu 
pe care-l foloseşte fără ruşine/ de câte ori are chef şi cu cine îi 
acceptă propunerile ruşinoase/ fără nici un câştig real pentru 
mine care mă mai cred posesorul lui/ şi al tuturor acestora la un 
loc într-o identitate pusă brusc sub/ semnu-ntrebării/ nu sunt 
sigur nici dacă el e acela pe care-l rad dimineaţa în faţa oglinzii/ 
şi care mă rade el dimineaţa în faţa oglinzii acolo unde/ au loc 
toate întâmplările neobişnuite din viaţa mea/ plină de surprize/ 
cum ar fi aceea că timpul trece şi eu rămân doar un fragment al 
lui/ vorba poetului Apollinaire la al cărui mormânt de piatră 
cenuşie/ abia cioplită puţin mă închin de câte ori ajung în 
Parisul visurilor mele/ de adolescent neterminat/ rămas aşa 
până în zilele noastre când altul scrie în locul lui/ această 
declaraţie de principiu/ pe care vă rog să o înregistraţi cu număr 
şi dată/ dar să o uitaţi pe loc aşa cum aţi făcut cu cele scrise până 
acum/ de individul despre care vă vorbeam mai sus/ şi care nu se 
va supăra nu se va supăra nu se va supăra/ niciodată niciodată 
niciodată” (iar ăla de acum câteva luni, p.60). 

Octavian Soviany: Cinci decenii de experimentalism. 

Compendiu de poezie românească actuală, Bucureşti, „Casa 

de Pariuri Literare”, 2011, Vol. I – 268 p., Vol. II – 216 p.

Braşovean prin origine (licean fiind, a frecventat, sporadic, 
cenaclul revistei „Astra” şi s-a numărat printre fanii poetului 
Darie Magheru), echinoxist prin formaţie (a debutat în 
„Echinox”, la Cluj), Octavian Soviany este un autor prolific cu 
disponiblităţi aproape egale pentru poezie, proză şi critică lite-

rară, un optzecist căruia D.G.L.R.-ul îi fixează „termenii subti-
lei ecuaţii a personalităţii” între „livresc şi autenticitate, textu-
alism şi angajare spirituală”. Cartea pe care o semnalăm, chiar 
dacă romanul „Viaţa lui Kostas Venetis” i-a fost nominalizat la 
titlul de „Cartea Anului 2010”, ocupă, însă, un loc special în 
bibliografia sa de autor. Cu toată „modestia” afişată, consi-
derându-se un „simplu autor şi consumator de literatură, con-
ştient de faptul că, uneori, încercând să facă, mai mult sau mai 
puţin inspirat critică, face de fapt «poezie»”, el se dovedeşte un 
fin şi constant observator al poeziei româneşti contemporane pe 
care o evaluează (şi în aceasta consta principala notă de ori-
ginalitate a demersului critic întreprins de Octavian Soviany) 
din perspectiva experimentalismului. Cu alte cuvinte, „com-
pendiul” său este o altfel de „istorie literară” în paginile căreia 
abordarea textualistă a textului poetic propune cititorilor pe 
criterii ce au la bază empatia (sau lipsa acesteia), cum se preci-
zează în „Argument”, 60 de poeţi din cele mai diferite generaţii: 
de la Nichita Stănescu la Elena Vlădăreanu şi Răzvan Ţupa. 
Printre aceştia şi „braşovenii”: Andrei Bodiu, Romulus Bucur, 
Caius Dobrescu, Marius Ianuş, Alexandru Muşina şi Simona 
Popescu.

Primul volum al compendiului are ca obiect Lirica ulti-
melor decenii de comunism, excurs analitic precedat de o epatantă 
inventariere a contribuţiilor la edificarea şi clarificarea noţiu-
niilor teoretice care au condus la fundamentarea conceptului de 
„experimentalism literar”, manifestat şi în literatura română 
începând cu a doua jumătate a deceniului şapte al secolului 
trecut, odată cu afirmarea unor scriitori ca: Leonid Dimov, 
Dumitru Ţepeneag, Virgil Mazilescu, Nora Iuga, Constantin 
Abăluţă şi alţii, favorizaţi de un climat cultural şi literar mai 
prielnic. „Nu întâmplător – notează Octavian Soviany – anii lor 
de debut coincid cu readucerea în actualitate a avangardei 
româneşti interbelice prin apariţia masivei antologii a lui Saşa 
Pană (1969) urmată, în acelaşi an, de studiul lui Ion Pop, 
Avangardismul poetic românesc, prin revenirea la uneltele lor a lui 
Gellu Naum (Asthanor, 1968) şi Virgil Teodorescu, ca şi editarea 
în limba română, începând cu 1967, a lui Alain Robbe-Grillet, 
Nathalie Sarraute, Michel Butor, Georges Perec, simultan cu o 
bogată colecţie din teatrul lui Eugen Ionescu (1969) şi a piesei 
lui Samuel Becket, Aşteptându-l pe Godot (1970).” Dar cartea lui 
Octavian Soviany, urmând modelul analizelor lui Marin Mincu 
(căruia îi este dedicată), are meritul de a structura convingător o 
adevărată panoramă a unei mişcări poetice româneşti căreia 
Octavian Soviany, apelând la opinia lui Jean Baudrillard, îi 
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atribuie ca principală caracteristică diversitatea (subl.n.) ceea ce 
face plauzibilă decelarea ei pe Direcţii şi linii de evoluţie (pp.67-
72): Poezia obiectelor. Epicul, Tentaţia deriziunii, Poezia confesivă, 
Poezia de limbaj, Textualismul ş.a.m.d. Optzecismului i se consa-
cră aproape o treime din vol. I, poeţii prin care acesta se repre-
zintă fiind şi ei compartimentaţi în „grupări estetice” cu denu-
miri dintre cele mai surprinzătoare: Lirica autoscopică, Textua-
lismul acţional etc. Acest mod de (re)interpretare a fenomenului 
poetic actual este menţinut şi în volumul II (Lirica epocii post-
comuniste) în care poeţii, de asemenea, sunt regrupaţi în: auto-
biografişti, deprimişti, asianici, fantaşti, umorişti etc., o secţiune 
aparte fiind rezervată aşa-numitei Stare de cvasi, ce include 
câteva poetese remarcabile ale „Promoţiei 2000”. Ele (apud 
Octavian Soviany), ilustrează Lirica extrauterinităţii: Adela 
Greceanu, Svetlana Cârstean, Elena Vlădăreanu, Miruna Vlada, 
Cătălina Ninu. Dincolo, însă, de atitudinea lui Octavian 
Soviany faţă de textele folosite ca suport pentru a-şi construi 
argumentaţia teoretică, Cinci decenii de experimentalism evi-
denţiază afecţiunea autorului faţă de poeţii despre care scrie, cu 
toate că În loc de concluzie asupra propriului demers, pe ultima 
pagina a vol.II, cititorului i se induce o stare de incertitudine: 
…„poezia ultimelor decenii, în care se regăsesc categoriile 
estetice ale experimentalismului, intră ea însăşi, în categoria 
formaţiunilor «metastatice». Am arătat de mai multe ori pe 
parcursul comentariului nostru că experimentalismul artistic 
este solidar cu un «extaz al schimbării», cu o dorinţă excesivă de 
«nou», care nu-şi mai are finalitatea decât în ea însăşi şi duce la 
apariţia unor «creşteri» neorganice, pe care, pe urmele lui Jean 
Baudrillard, le-am numit «metastaze». Căci paradoxul acestui 
«extaz al schimbării» este acela că se produce în interiorul unui 
spaţiu unde schimbarea nu mai este cu putinţă… Rămâne să 
mai vedem în ce măsură această literatură experimentalistă, care 

prezintă toate semnele excrescenţelor tumorale, mai întruneşte 
calităţile «obiectului estetic»”.

Ioan Radu Văcărescu: anul din luna săptămânii de ieri, Iaşi, 

Editura „TipoMoldova”, col. „Opera omnia”, 2012, 396 p. 

Colecţia „Opera omnia” a prestigioasei Edituri „Tipo 
Moldova” (proiect consacrat unor valori culturale şi literare 
autohtone şi susţinut de Universitatea „Petre Andrei” sub îndru-
marea prof. univ. Gheorghe Buzatu, membru corespondent al 
Academiei Române) are şi o secţiune special dedicată „poeziei 
contemporane”, unde, până acum, au apărut: Aurel Rău, Horia 
Bădescu, Theodor Damian, Radu Ulmeanu, Calistrat Costin, 
Florentin Popescu şi alţii, printre care şi Martin Culcea şi Ioan 
Vintilă Fintiş, membri ai Flialei Braşov a U.S.R. Antologia de 
autor a poetului Ioan Radu Văcărescu (preşedintele Filialei 
Sibiu a Uniunii Scriitorilor din România şi redactor al revistei 
„Euphorion”) poartă şi ea girul acestei „serii” (coordonator 
Valeriu Stancu, redactor Aurel Ştefanachi) şi urmează, în timp, 
unei alte antologii (tot de autor) – Dreptul la melancolie şi alte 
poeme alese – publicată în 2009, la Editura „Axa”. Faţă de aceea, 
care cuprindea 97 de poeme, anul din luna săptămânii de ieri, este 
mai substanţială: 144. Poezii scrise de-a lungul a trei decenii, de la 
sfârşitul anilor '70 ai secolului trecut şi până azi, cum precizează 
autorul. Dar anul din luna săptămânii de ieri include şi un mare 
număr de inedite, iar unora dintre poeziile preluate din reviste 
sau din volumele anterioare, li s-a păstrat doar titlul, (ele) au 
primit altă înfăţişare. Deci, se poate spune, avem de-a face cu o 
imagine a poetului Ioan Radu Văcărescu adusă la zi, subliniere 
necesară, cu observaţia că timpul la care, de altfel, face trimitere 
titlul cărţii este unul nedefinit, aparţine imaginarului, ceea ce 
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justifică şi eludarea unui alt „canon” aflat frecvent în uzul 
antologatorilor: respectarea criteriului diacronic în ordonarea 
textelor. Căci Ioan Radu Văcărescu mărturiseşte: „Pur şi simplu 
e vorba de o aşezare întâmplătoare, ca şi cum aceste poeme ar fi 
fost scrise, toate, ieri. Totuşi, din cauza unui cuvânt, a unei 
propoziţii, a unei idei sau boarea de vânt a unei amintiri am pus 
poemele la grămadă… pe lunile anului” (Notă, p.7). Interesant 
este că aceste „abateri” de la „normele bibliografice tradiţionale” 
nu eclipsează câtuşi de puţin identitatea poetului Ioan Radu 
Văcărescu, aşa cum s-a fixat ea în observaţiile comentatorilor 
poeziei sale – „un poet de prima mărime în cadrul generaţiei 
sale” (Ion Cristofor); „un Orfeu modern care transfigurează 
ritualul cuceririi Euridicei într-o atmosferă apolinică închegată 
din transparenţe” (Dumitru Chioaru); „unul dintre cei mai 
autentici continuatori ai spiritului «burghez» inaugurat în lirica 
noastră de Radu Stanca” (Andrei Terian) – ci o potențează cu şi 
mai multă pregnanţă, încât fiecare poem din anul din luna 
săptamânii de ieri creează impresia unui decupaj dintr-o lume ce 
aparţine, în exclusivitate, doar lui Ioan Radu Văcărescu, „cu 
întămplări sau trăiri pe care poetul încearcă se le recompună din 
felurite unghiuri” (Dumitru Chioaru: Postfaţă la Ritualul me-
lancoliei, 2002), „configurând o poetică a transparenţei şi reme-
morării elegiace” (Iulian Boldea în „Cuvântul”, 2000), în care 
„realul se ordonează după un cod de semne de absolută ori-
ginalitate, ce scot la vedere obsesiile autorului, iar textul în sine 
neagă orice convenţie pe cale să se instituie între cititor şi 
enunţul poetic” (Nicolae Stoie în „Gând Românesc”, 2010). Pe 
toate acestea, cititorul antologiei lui Ioan Radu Văcărescu le-ar 
putea transforma în „convingeri proprii” deschizând cartea, fie şi 
doar „la întâmplare”. Una dintre multele întâmplări din pro-
pria-i viaţă pe care poetul le relatează, inimitabil, în anul din luna 
săptămânii de ieri, focalizând fiecare detaliu şi resemnificându-l: 
„dimineaţa târziu pe fereastra de la baie privesc cerul/ care de 
vreo două săptămâni se bolteşte demenţial/ de albastru peste 
patrie/ întorc privirea în oglindă/sub globul cu albeaţa scorojită/ 
am obrajii gălbui de la viroza de vară pe care/ o trag după mine 
de mai multe zile ca pe un câine căpos/ mai bine nu mă mai 
bărbieresc să-mi fac sânge rău/ privindu-mi paloarea şi ies şi 
aprind un viceroy/ moldovenesc/ în timp ce la televizor o 
reporteriţă în piaţă la cluj/ spune că românii preferă roşiile de 
import că sunt tari/ dar nu au nici un gust cele româneşti sunt 
moi/ şi se strică repede oare cum or mai fi roşiile în comuna/ 
roşia unde popa saşilor nu mai are de un deceniu/ nici măcar un 
enoriaş şi în lipsă s-a apucat de literatură/ sau în satul roşia de 

secaş de unde venea din când în când/ la sibiu moşul lui groşan şi 
şedea la împăratul romanilor/ îmbrăcat româneşte şi pe ecran 
apare dintr-o dată/ preşedintele în cămaşă roşie şi pe fundalul 
demenţial/ de albastru al cerului patriei în vreme de criză se 
lăţeşte/ o pleaşcă precum o aură/ ca obrajii mei lipiţi de oglinda 
din baie/ ca o rovignetă pe parbriz şi gălbuie ca şi când/ ar fi 
suflată cu aur imaginar de la roşia montană” ( Trei culori cunosc pe 
lume, pp. 247-248).

Ioan Evu: Elogiu furtunii, Iaşi, Editura „TipoMoldova”, 2012, 

230 p.

La aceeaşi editură („TipoMoldova”) a apărut şi cartea 
poetului hunedorean Ioan Evu (membru al U.S.R. – Filiala 
Sibiu, redactor al revistelor „Provincia corvină” şi „Ardealul 
literar”.) Ea este tot o antologie de autor, alcătuită însă după 
„modelul clasic”: cele 47 de poezii au fost selectate din celelalte 
volume publicate de Ioan Evu (Fereastră de apă – 1982; Fără 
armură – 1984; Somnul în munte – 1986; Poet de bunăvoie – 
1996, Cetatea moartă – 1998 şi Cenuşă vorbitoare – 2006), igno-
rată fiind placheta de debut (Preaiubire – 1978). În consecinţă 
(şi datorită respectării criteriului diacronic în organizarea 
sumarului), Elogiu furtunii (titlu ce face trimitere la poemul 
omonim de la pag.129) pare să reitereze periplul liric (Am 
versif icat moartea de zi cu zi/ am elogiat osuoarele toamnei/ colum-
barele brumei… ) al unui „talent poetic cert” (Laurenţiu Ulici). Un 
poet „impenetrabil la valuri şi mode” (Radu Ciobanu), „prea 
puţin pândit de umbra copleşitoare a poeziei confraţilor de 
aceeaşi vârstă” (Valeriu Bârgău), „al discreţiei, singurătăţii şi 
ascunderii de lume” (Horia Gârbea), „aflat în acea credinţă 
«demodată» în valorile poeziei tradiţionale” (Alexandru 
Condeescu), „ceea ce-l determină să adopte o atitudine lirică 
firească, necăutând «măşti de efect» şi nesimulând ingeniozi-
tatea” (Silviu Guga). Cititorului (dacă suntem pradă iluziei că 
mai există „cititori de poezie” în afară de poeţi, care nici ei nu se 
mai prea citesc unul pe altul) i se oferă, deci, ocazia de a citi 
poezii, pur şi simplu, frumoase (subl.n.): „Şi şarpele… ce fiară 
delicată/ ce grai ursuz, ce sâsâit păgân!/ Cu două lame limba 
despicată/ taie în carnea ceasului bătrân./ Ce vrea să spună el 
cu-atâta fală/ din colbul drumului cu capul sus/ că de-i striviţi 
cu pietre solzii/ îşi târâie făptura spre apus?/ Şi moare-ncet cu 
ziua împreună/ cu ochii-nsângeraţi deschişi în lut/ când dorm 
oraşele-n minciună/ să-l poarte zorii care vin pe scut” (Şarpele 
pe scut, p.58) sau: „S-adorm în munţi şi să mă pască mieii/ ca pe 
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o iarbă crudă în april/ cu boturi moi să rupă blând din mine/ 
până-mi ajung la trupul de copil./ Să-mi înflorească aerul pe 
gură/ vocalele pe care le-am uitat/ şi eu eliberat de sub armură/ 
să fiu pământul bun pentru arat./ Când vor porni ţăranii să îl 
are/ şi vor înfige fieru-n carnea mea/ din pieptul meu vor 
răbufni izvoare/ să oglindească-nlăcrimata stea” (Somnul în 
munte, p.67.). Apoi, Ioan Evu reuşeşte (când nu doar versifică 
precum în Doină de reformă) şi în poezia de atitudine (La 
Eminescu, pp. 107-108), deşi autenticitatea sa pare a ieşi mai 
convingător la vedere (observase şi Carmen Blaga) ori de câte 
ori „eresul popular constituie… materia invocaţiilor” sale. Şi nu 
sunt puţine poeziile de acest fel în Elogiu furtunii. Şarpe 
plângând (pp.120-121) este una dintre ele, dar excepţională.
 
Sonia Elvireanu: Gabriel Pleşa, o perspectivă asupra exilului 

românesc, Sibiu, Editura „Imago”, 2012, 126 p.

Semnalarea noii cărţi a Soniei Elvireanu (autoare pe care 
am mai recomandat-o cititorilor „Astrei”) îşi află raţiunea în 
modul original în care condiţia exilatului (de dinainte şi de 
după 1989) este revelată recurgându-se la metoda literaturii 
comparate aplicată „literaturii exilului”, ce (în viziunea lui 
Michael Seidel, frecvent citat) „vorbeşte de un loc pornind de la 
alt loc în scopul de a-l înlocui din nou şi de a-l reinventa, (iar) 
scriitorul exilat e în mod constant împărţit între aceste două 
realităţi, interioară şi exterioară, disociate în timp şi spaţiu, care 
îl obligă la un du-te-vino continuu şi imprimă o mişcare de 
pendulă vieţii şi operei sale” (M. Seidel, Exile and narrative 
Imagination, New Haven, Yale University Press,1986). Pro-
punându-şi, parcă, să argumenteze o asemenea aserţiune, eseul 
Gabriel Pleşa, o perspectivă asupra exilului românesc, reprezintă 
(în fapt) o prezentare a unor romane (Imposibila întoarcere, 

Aruncă pâinea ta pe ape, Dosarul cu bârfe, Destine întortocheate 
etc.) scrise şi publicate de Gabriel Pleşa în America (unde se 
află încă la capătul a 36 de ani de exil). Comentarea lor, din 
perspectiva temei abordate, se face prin asociere cu romanele 
altor autori români din diasporă (Vintilă Horia, Norman 
Manea, Dumitru Ţepeneag ş.a.) sau prin trimitere la cărţi de 
notorietate: Ignoranţa de Milan Kundera. Dincolo de con-
strucţia discursului analitic (captivantă în sine), deosebit de 
interesante sunt „concluziile” la care ajunge Sonia Elvireanu la 
capătul acestor „lecturi paralele”: „personajele din literatura 
exilului sunt în căutarea unităţii, a identităţii pierdute, frag-
mentată prin ruptura de spaţiu, de matrice. Însă căutarea obse-
sivă a identităţii e sortită eşecului. Drumul înapoi spre origini 
duce la experienţa alterităţii în propria patrie, la deziluzia 
întoarcerii… O trăiesc personajele lui Gabriel Pleşa din Impo-
sibila întoarcere, personajele lui Norman Manea din Întoarcerea 
huliganului… Regăsirea imaginată de exilat e înlocuită de o 
nouă înstrăinare, de un sentiment al exilului la el acasă” (p.17). 
Spre exemplificare, sunt „decupate” şi comentate două episoade 
similare din romane diferite. Reîntâlnirea de la Bucureşti, după 
17 ani de exil, dintre Ion şi Ana Maria, personajele romanului 
Imposibila întoarcere şi revederea dintre Josef şi Irena (pro-
tagoniştii romanului Ignoranţa) petrecută la Praga, tot după 
căderea comunismului. Ion, martorul dezlănţuirii verbale a 
Anei-Maria, realizează imposibilitatea românilor de a-şi asu-
ma libertatea, percepe sentimentul de haotic şi de degradare 
morală, sub aparenţele înşelătoare ale economiei liberale, în 
timp ce Josef realizează că este considerat un intrus în propria-i 
familie. Pe Irena nu o mai recunoaşte, ci o percepe ca pe o 
străină debordată de instinctul erotic refulat. La fel, Ion din 
romanul lui Gabriel Pleşa, este descumpănit de excesul de 
afectivitate al fostei iubite: „El se lăsă copleşit de manifestarea 
ei, nu avea nici un motiv să se îndoiască că era una sinceră, dar     
îi venea foarte greu să răspundă la fel de călduros. Distanţa 
geografică de până atunci rămăsese parcă încremenită între ei”. 

Sonia Elvireanu, însă, îşi etalează şi în Gabriel Pleşa, per-
spectivă asupra exilului românesc disponibilităţile remarcabile 
pentru eseu, detaliile nefiind decât pretextul unor divagaţii eru-
dite şi atractiv sintetizate în titlurile unor capitole: Deconstruc-
ţia mitului occidental. Paradoxul American, Premise teoretice şi 
autoficţiune în literatura exilului, Ludicul ca formă de iniţiere etc. 
Mai mult, cartea se încheie cu un interviu luat de autoare lui 
Gabriel Pleşa. Printre multele informaţii interesante comu-
nicate de intervievat, este de reţinut şi această imagine dezo-
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justifică şi eludarea unui alt „canon” aflat frecvent în uzul 
antologatorilor: respectarea criteriului diacronic în ordonarea 
textelor. Căci Ioan Radu Văcărescu mărturiseşte: „Pur şi simplu 
e vorba de o aşezare întâmplătoare, ca şi cum aceste poeme ar fi 
fost scrise, toate, ieri. Totuşi, din cauza unui cuvânt, a unei 
propoziţii, a unei idei sau boarea de vânt a unei amintiri am pus 
poemele la grămadă… pe lunile anului” (Notă, p.7). Interesant 
este că aceste „abateri” de la „normele bibliografice tradiţionale” 
nu eclipsează câtuşi de puţin identitatea poetului Ioan Radu 
Văcărescu, aşa cum s-a fixat ea în observaţiile comentatorilor 
poeziei sale – „un poet de prima mărime în cadrul generaţiei 
sale” (Ion Cristofor); „un Orfeu modern care transfigurează 
ritualul cuceririi Euridicei într-o atmosferă apolinică închegată 
din transparenţe” (Dumitru Chioaru); „unul dintre cei mai 
autentici continuatori ai spiritului «burghez» inaugurat în lirica 
noastră de Radu Stanca” (Andrei Terian) – ci o potențează cu şi 
mai multă pregnanţă, încât fiecare poem din anul din luna 
săptamânii de ieri creează impresia unui decupaj dintr-o lume ce 
aparţine, în exclusivitate, doar lui Ioan Radu Văcărescu, „cu 
întămplări sau trăiri pe care poetul încearcă se le recompună din 
felurite unghiuri” (Dumitru Chioaru: Postfaţă la Ritualul me-
lancoliei, 2002), „configurând o poetică a transparenţei şi reme-
morării elegiace” (Iulian Boldea în „Cuvântul”, 2000), în care 
„realul se ordonează după un cod de semne de absolută ori-
ginalitate, ce scot la vedere obsesiile autorului, iar textul în sine 
neagă orice convenţie pe cale să se instituie între cititor şi 
enunţul poetic” (Nicolae Stoie în „Gând Românesc”, 2010). Pe 
toate acestea, cititorul antologiei lui Ioan Radu Văcărescu le-ar 
putea transforma în „convingeri proprii” deschizând cartea, fie şi 
doar „la întâmplare”. Una dintre multele întâmplări din pro-
pria-i viaţă pe care poetul le relatează, inimitabil, în anul din luna 
săptămânii de ieri, focalizând fiecare detaliu şi resemnificându-l: 
„dimineaţa târziu pe fereastra de la baie privesc cerul/ care de 
vreo două săptămâni se bolteşte demenţial/ de albastru peste 
patrie/ întorc privirea în oglindă/sub globul cu albeaţa scorojită/ 
am obrajii gălbui de la viroza de vară pe care/ o trag după mine 
de mai multe zile ca pe un câine căpos/ mai bine nu mă mai 
bărbieresc să-mi fac sânge rău/ privindu-mi paloarea şi ies şi 
aprind un viceroy/ moldovenesc/ în timp ce la televizor o 
reporteriţă în piaţă la cluj/ spune că românii preferă roşiile de 
import că sunt tari/ dar nu au nici un gust cele româneşti sunt 
moi/ şi se strică repede oare cum or mai fi roşiile în comuna/ 
roşia unde popa saşilor nu mai are de un deceniu/ nici măcar un 
enoriaş şi în lipsă s-a apucat de literatură/ sau în satul roşia de 

secaş de unde venea din când în când/ la sibiu moşul lui groşan şi 
şedea la împăratul romanilor/ îmbrăcat româneşte şi pe ecran 
apare dintr-o dată/ preşedintele în cămaşă roşie şi pe fundalul 
demenţial/ de albastru al cerului patriei în vreme de criză se 
lăţeşte/ o pleaşcă precum o aură/ ca obrajii mei lipiţi de oglinda 
din baie/ ca o rovignetă pe parbriz şi gălbuie ca şi când/ ar fi 
suflată cu aur imaginar de la roşia montană” ( Trei culori cunosc pe 
lume, pp. 247-248).

Ioan Evu: Elogiu furtunii, Iaşi, Editura „TipoMoldova”, 2012, 

230 p.

La aceeaşi editură („TipoMoldova”) a apărut şi cartea 
poetului hunedorean Ioan Evu (membru al U.S.R. – Filiala 
Sibiu, redactor al revistelor „Provincia corvină” şi „Ardealul 
literar”.) Ea este tot o antologie de autor, alcătuită însă după 
„modelul clasic”: cele 47 de poezii au fost selectate din celelalte 
volume publicate de Ioan Evu (Fereastră de apă – 1982; Fără 
armură – 1984; Somnul în munte – 1986; Poet de bunăvoie – 
1996, Cetatea moartă – 1998 şi Cenuşă vorbitoare – 2006), igno-
rată fiind placheta de debut (Preaiubire – 1978). În consecinţă 
(şi datorită respectării criteriului diacronic în organizarea 
sumarului), Elogiu furtunii (titlu ce face trimitere la poemul 
omonim de la pag.129) pare să reitereze periplul liric (Am 
versif icat moartea de zi cu zi/ am elogiat osuoarele toamnei/ colum-
barele brumei… ) al unui „talent poetic cert” (Laurenţiu Ulici). Un 
poet „impenetrabil la valuri şi mode” (Radu Ciobanu), „prea 
puţin pândit de umbra copleşitoare a poeziei confraţilor de 
aceeaşi vârstă” (Valeriu Bârgău), „al discreţiei, singurătăţii şi 
ascunderii de lume” (Horia Gârbea), „aflat în acea credinţă 
«demodată» în valorile poeziei tradiţionale” (Alexandru 
Condeescu), „ceea ce-l determină să adopte o atitudine lirică 
firească, necăutând «măşti de efect» şi nesimulând ingeniozi-
tatea” (Silviu Guga). Cititorului (dacă suntem pradă iluziei că 
mai există „cititori de poezie” în afară de poeţi, care nici ei nu se 
mai prea citesc unul pe altul) i se oferă, deci, ocazia de a citi 
poezii, pur şi simplu, frumoase (subl.n.): „Şi şarpele… ce fiară 
delicată/ ce grai ursuz, ce sâsâit păgân!/ Cu două lame limba 
despicată/ taie în carnea ceasului bătrân./ Ce vrea să spună el 
cu-atâta fală/ din colbul drumului cu capul sus/ că de-i striviţi 
cu pietre solzii/ îşi târâie făptura spre apus?/ Şi moare-ncet cu 
ziua împreună/ cu ochii-nsângeraţi deschişi în lut/ când dorm 
oraşele-n minciună/ să-l poarte zorii care vin pe scut” (Şarpele 
pe scut, p.58) sau: „S-adorm în munţi şi să mă pască mieii/ ca pe 

Note de lectură
o iarbă crudă în april/ cu boturi moi să rupă blând din mine/ 
până-mi ajung la trupul de copil./ Să-mi înflorească aerul pe 
gură/ vocalele pe care le-am uitat/ şi eu eliberat de sub armură/ 
să fiu pământul bun pentru arat./ Când vor porni ţăranii să îl 
are/ şi vor înfige fieru-n carnea mea/ din pieptul meu vor 
răbufni izvoare/ să oglindească-nlăcrimata stea” (Somnul în 
munte, p.67.). Apoi, Ioan Evu reuşeşte (când nu doar versifică 
precum în Doină de reformă) şi în poezia de atitudine (La 
Eminescu, pp. 107-108), deşi autenticitatea sa pare a ieşi mai 
convingător la vedere (observase şi Carmen Blaga) ori de câte 
ori „eresul popular constituie… materia invocaţiilor” sale. Şi nu 
sunt puţine poeziile de acest fel în Elogiu furtunii. Şarpe 
plângând (pp.120-121) este una dintre ele, dar excepţională.
 
Sonia Elvireanu: Gabriel Pleşa, o perspectivă asupra exilului 

românesc, Sibiu, Editura „Imago”, 2012, 126 p.

Semnalarea noii cărţi a Soniei Elvireanu (autoare pe care 
am mai recomandat-o cititorilor „Astrei”) îşi află raţiunea în 
modul original în care condiţia exilatului (de dinainte şi de 
după 1989) este revelată recurgându-se la metoda literaturii 
comparate aplicată „literaturii exilului”, ce (în viziunea lui 
Michael Seidel, frecvent citat) „vorbeşte de un loc pornind de la 
alt loc în scopul de a-l înlocui din nou şi de a-l reinventa, (iar) 
scriitorul exilat e în mod constant împărţit între aceste două 
realităţi, interioară şi exterioară, disociate în timp şi spaţiu, care 
îl obligă la un du-te-vino continuu şi imprimă o mişcare de 
pendulă vieţii şi operei sale” (M. Seidel, Exile and narrative 
Imagination, New Haven, Yale University Press,1986). Pro-
punându-şi, parcă, să argumenteze o asemenea aserţiune, eseul 
Gabriel Pleşa, o perspectivă asupra exilului românesc, reprezintă 
(în fapt) o prezentare a unor romane (Imposibila întoarcere, 

Aruncă pâinea ta pe ape, Dosarul cu bârfe, Destine întortocheate 
etc.) scrise şi publicate de Gabriel Pleşa în America (unde se 
află încă la capătul a 36 de ani de exil). Comentarea lor, din 
perspectiva temei abordate, se face prin asociere cu romanele 
altor autori români din diasporă (Vintilă Horia, Norman 
Manea, Dumitru Ţepeneag ş.a.) sau prin trimitere la cărţi de 
notorietate: Ignoranţa de Milan Kundera. Dincolo de con-
strucţia discursului analitic (captivantă în sine), deosebit de 
interesante sunt „concluziile” la care ajunge Sonia Elvireanu la 
capătul acestor „lecturi paralele”: „personajele din literatura 
exilului sunt în căutarea unităţii, a identităţii pierdute, frag-
mentată prin ruptura de spaţiu, de matrice. Însă căutarea obse-
sivă a identităţii e sortită eşecului. Drumul înapoi spre origini 
duce la experienţa alterităţii în propria patrie, la deziluzia 
întoarcerii… O trăiesc personajele lui Gabriel Pleşa din Impo-
sibila întoarcere, personajele lui Norman Manea din Întoarcerea 
huliganului… Regăsirea imaginată de exilat e înlocuită de o 
nouă înstrăinare, de un sentiment al exilului la el acasă” (p.17). 
Spre exemplificare, sunt „decupate” şi comentate două episoade 
similare din romane diferite. Reîntâlnirea de la Bucureşti, după 
17 ani de exil, dintre Ion şi Ana Maria, personajele romanului 
Imposibila întoarcere şi revederea dintre Josef şi Irena (pro-
tagoniştii romanului Ignoranţa) petrecută la Praga, tot după 
căderea comunismului. Ion, martorul dezlănţuirii verbale a 
Anei-Maria, realizează imposibilitatea românilor de a-şi asu-
ma libertatea, percepe sentimentul de haotic şi de degradare 
morală, sub aparenţele înşelătoare ale economiei liberale, în 
timp ce Josef realizează că este considerat un intrus în propria-i 
familie. Pe Irena nu o mai recunoaşte, ci o percepe ca pe o 
străină debordată de instinctul erotic refulat. La fel, Ion din 
romanul lui Gabriel Pleşa, este descumpănit de excesul de 
afectivitate al fostei iubite: „El se lăsă copleşit de manifestarea 
ei, nu avea nici un motiv să se îndoiască că era una sinceră, dar     
îi venea foarte greu să răspundă la fel de călduros. Distanţa 
geografică de până atunci rămăsese parcă încremenită între ei”. 

Sonia Elvireanu, însă, îşi etalează şi în Gabriel Pleşa, per-
spectivă asupra exilului românesc disponibilităţile remarcabile 
pentru eseu, detaliile nefiind decât pretextul unor divagaţii eru-
dite şi atractiv sintetizate în titlurile unor capitole: Deconstruc-
ţia mitului occidental. Paradoxul American, Premise teoretice şi 
autoficţiune în literatura exilului, Ludicul ca formă de iniţiere etc. 
Mai mult, cartea se încheie cu un interviu luat de autoare lui 
Gabriel Pleşa. Printre multele informaţii interesante comu-
nicate de intervievat, este de reţinut şi această imagine dezo-

Note de lectură
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lantă a exilului românesc din America. La întrebarea „Ce v-a 
marcat mai mult în exil?”, Gabriel Pleşa răspunde: „Lipsa 
coeziunii dintre românii din diaspora. În afară de câteva, foarte 
puţine «cunoştinţe prelungite» din ţară, nu am reuşit şi nu am 
văzut nici la alţi expatriaţi români dorinţa de a forma o co-
munitate serioasă, care să continue tradiţiile de acasă şi să 

promoveze un spirit de întrajutorare printre membrii ei. 
Această stare m-a mâhnit profund, cu atât mai mult cu cât i-am 
văzut pe alţi europeni, italieni, polonezi, greci, irlandezi, nemţi, 
unguri, ruşi, ucrainieni care şi-au creat comunităţi puternice şi 
îşi proclamă cu mândrie identitatea. Îi auzi plimbându-şi copiii, 
cu care vorbesc în limba maternă, cea de acasă” (p. 120).

Note de lectură

Iulian Cătălui: Critica literară românească a susţinut că 
primul dumneavoastră roman, Drumul egal al fiecărei zile, 
nu venea pe un teren gol, romanul realist şi psihologic à la 
Preda, Breban şi Buzura, iar proză de tip neorealist 
scriseseră Norman Manea şi Mihai Sin, anticipâdu-i pe 
„optzecişti”. Cum priviţi acum debutul dumneavoastră, în 
ce context istorico-literar l-aţi situa? 

Gabriela Adameşteanu: Sigur că Drumul egal al fiecărei zile nu 
venea pe un teren gol, dar de literatura română contemporană 
m-am apropiat după ce am scris şi eu: atunci am început să-mi 
citesc colegii. Mai înainte citeam literatură străină, se traducea 
mult după 1965, când am terminat eu Facultatea de Filologie. 
Una dintre cărţile care m-a interesat a fost Lucrurile lui Georges 

Perec, dar mă îndoiesc că s-ar găsi o influenţă a ei în Drumul egal 
al f iecărei zile. L-am început în anul 1970, crezând că voi scrie o 
proză scurtă. La data aceea, nu-i citisem nici pe Norman Manea, 
nici pe Mihai Sin, nici pe Augustin Buzura. Proza mea nu este 
apropiată de cea a lui Nicolae Breban, cred că şi pe el l-am citit 
mai târziu. Prozatorii români care au rezonanţă în cărţile mele 
sunt Camil Petrescu, George Călinescu, Anton Holban, Max 
Blecher. Autenticismul interbelic a fost singura direcţie literară 
românească la care m-am raportat. Am început să scriu în plină 
modă onirică, suprarealistă, dar acest context mi-era total străin. 
Prozatorul cel mai apreciat de criticii timpului, mai ales de 
Nicolae Manolescu, era Alexandru Ivasiuc. Mie Ivasiuc îmi 
părea teoretic şi fals, fără talent de prozator. Am scris cu senti-
mentul unei reacţii faţă de proza timpului care îmi suna fals. 

Interviu cu scriitoarea
GABRIELA ADAMEȘTEANU

Am fost crescută în ideea că „trebuie să fac ceva în viaţă”, 
aceasta era aşteptarea familiei mele în care au existat mari intelectuali. 

Mie însă, după ce am trăit între creatori, vieţile anonime 
mi-au părut egal de respectabile. Aşa continuă să îmi pară, 

susţine scriitoarea Gabriela Adameşteanu.
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