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Alina Kristinka: Literatura română. Dicţionarul autorilor 
români contemporani, Ploieşti, Editura Arial, 2013, 322 pag.

După Dicţionarul scriitorilor români de azi (Iaşi, Editura 
Porţile Orientului, 2011), volumul alcătuit de Alina Kristinka 
(împreună cu o echipă de colaboratori, peste 30 la număr) repre-
zintă o contribuţie meritorie la cunoaşterea „actanţilor” care dau 
relief şi culoare momentului literar actual. O cercetare ce pare a 
fi fost programatic îndreptată spre acei scriitori aflaţi în conul 
de umbră al criticii selective. Unii dintre ei (Alexandru George 
Cornilă, Vasile Sevastre-Ghican, Dan Gulea, Mihai Leonte, 
Liviu Ofilean, Persida Rugu ş.a., nume aproape necunoscute) 
beneficiază de prezentări „in extenso” (Eugen Petrescu, de exem-
plu, două pagini), în timp ce scriitori importanţi (Vasile Igna, 
Ioana Ieronim, Nora Iuga, Ovidiu Genaru şi foarte mulţi) sunt 
„expediaţi” în trei – patru rânduri. O disproporţie pe care inte-
ligenta prudenţă din titlu (nu un „dicţionar al scriitorilor”, ci al 
„autorilor” – subl.n.) nu este în măsură să o justifice pe deplin. 
De fapt, mai modest (cel puţin din punct de vedere grafic) decât 
Dicţionarul scriitorilor români de azi (căruia îi este inferior şi 
ca număr de autori incluşi: 841 faţă de 2000), D.A.R.C.-ul are 
aspectul unei cercetări bibliografice de uz intern. Şi e posibil chiar 
aşa să se fi născut proiectul: autoarea lui, scriitoarea (cf. Oglinda 
şi frumuseţea tăcerii – 2009, Simfonia vântului – 2010, Scrisori 
către Carol – 2011) Alina Kristinka (Cătunescu) este şi biblio-
graf-cercetător la Biblioteca „Nicolae Iorga” din Ploieşti. Numai 
că Literatura română. Dicţionarul autorilor români contemporani 
se impune ca un demers complementar, nu doar dicţionarului 
ieşean, elaborat de Boris Crăciun, ci chiar unor cercetări recente 
de mai mare amploare: Dicţionarul biografic al literaturii române 
(două volume, 1700 de pagini) sau „monumentalul” D.G.L.R., 
nescutite nici ele de regretabile omisiuni sau erori de redactare. 
D.A.R.C. – ul atrage încă o dată atenţia asupra dificultăţilor 

aproape insurmontabile pe care le întâmpină realizatorii unor 
asemenea lucrări: „Nu există – subliniază Carmen Cătunescu în 
Prefaţă – sisteme de informare complete, poate Biblioteca naţională 
să aibă ştire de toate apariţiile contemporane, dar din câte ştim noi, 
nici ea nu cuprinde totul, aşa cum s-ar cuveni. De asemenea, scrii-
torii înşişi se împart, cei mai mulţi, în două tabere: unii nepăsători, 
mefienţi… alţii prea aferaţi, preocupaţi (părându-li-se) suficient 
faptul că au apărut pe Wikipedia. Rezultatul e acelaşi în… dicţi-
onare, enciclopedii, antologii”. (p.7) Cu atât mai mult se cuvine 
apreciat numărul scriitorilor braşoveni (sau originari din Braşov) 
încluşi în Literatura română. Dicţionarul autorilor români con-
temporani: Eugen Axinte, Georgeta Blendea Zamfir, Rodica 
Bretin, A.I. Brumaru, Petre Bucinschi, Romulus Bucur, Daniel 
Drăgan, Cristache Gheorghiu, Ion Ianoşi, Ioana Ieronim, Ion 
Itu, Gheorghe Mihăilă, Claudiu Mitan, Ovidiu Moceanu, 
Adrian Munteanu, Alexandru Muşina, Leonard Oprea, Ioan 
Paler, Ioana Pârvulescu, Daniel Pişcu, Mihai Sin, Nicolae Stoie, 
Mircea Florin Şandru, Florin Şindrilaru. 

 Matei Albastru: Glorie, Bucureşti, Pandora Publishing, 
2013, 90 pag.

Matei Albastru este pseudonimul sub care Matei Gavril 
(1943-2008) şi-a semnat cel puţin două dintre cărţile (Glorie 
– 1969 şi Pur – 1971) prin care s-a despărţit de poetul receptat 
la debut (Un copil loveşte cerul – 1968) ca un reprezentant al liris-
mului pur, iubitor de diafanităţi melodioase… cu trainice legături 
în spaţiul agrest al copilăriei (Laurenţiu Ulici, Literatura română 
contemporană, 1995, pp. 199-200). O „schimbare la faţă” pe care 
Angela Marinescu (care i-a fost, câţiva ani, soţie), o rememo-
rează astfel: „Într-o perioadă în care toţi erau ocupaţi fie cu poezia 
abstractă, fie cu cea patriotică şi entuziastă sau socială, Matei era de 
fapt mai mişto decât toţi”. Adevărul e că ambele cărţi – Glorie şi 
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Pur –  neanticipate de poeziile publicate de Matei Gavril, până 
la apariţia lor, au produs un „şoc”. Din paginile lor răzbătea cu 
forţă preocuparea obsesivă pentru raportul „eros-tanathos”, „în 
poeme străbătute de gândul morţii şi purtătoare (cum se va nota 
mai târziu în D.G.L.R.) ale unor atitudini reflexive în faţa între-
bărilor vieţii”. Dar placheta Glorie nu a fost bine primită: „Nu a 
fost nici o primire. A scris Ioan Adam (în „Scânteia”, n.n.) care l-a 
desfiinţat (pe Matei, n.n.), a scris Valeriu Cristea care i-a luat apă-
rarea, apoi cartea a fost retrasă din cauza excesului de sexualitate”. 
(Angela Marinescu). Fără a fi o simplă „reparaţie postumă”, ree-
ditarea cărţii interzise cititorilor cu aproape 45 de ani în urmă 
are darul de a se constitui într-un adevărat „document literar”. 
Cele 55 de poeme care-i alcătuiesc sumarul, încadrate de două 
texte tulburătoare (prefaţa Glorie şi obligaţia de a fi inteligent, 
semnată de cunoscutul eseist Alexandru Matei, fiul poetului, şi 
interviul acordat de Angela Marinescu Svetlanei Cârstean pe 
13 aprilie 2013, din care am reprodus deja două citate), îşi păs-
trează „aproape intactă forţa poetică (iar) explozia aurorală impinge 
la suprafaţă o nostalgie a poetului inocent” (Alexandru Matei, op. 
cit., p.7). Cartea, desigur, se impune citită în întregime, orice 
reproducere fragmentară asumându-şi riscul de a se transforma 
în sacrilegiu. Dar un poem ca acesta („O haită de câini s-a adunat 
împrejurul căţelei/ şi s-a încins o luptă între ei pe viaţă şi pe moarte/ 
Cei tineri au fugit şi cei mai mici/ Au murit din ei şi-a rămas doar 
unul,/ un animal superb, ca zeul câinilor,/ care i-a mirosit căţelei 
burta suptă,/ apoi sărind pe dosul ei proptit,/ nespus de fin şi mol-
com ritual,/ i-a mângâiat el gâtul cu labe elegante./ Şi după ce-obosi 
căţeaua pe picioare,/ sub greutate, el îşi întoarse trunchiul/ şi părăsi 
spinarea revenind/ cu labele-n pământ şi blana alipită./ Un ani-
mal ciudat pe şase labe/ umblând prin ziua albă, cu două capete dis-
tincte,/ prinse-ntr-un cui de pară,/ flacăra sacră a fecundaţiei, care-i 
sudase,/ aşa încât ea deveni inel de foc/ pe sediul plăcerii câinelui 
umflat,/ pe care el nicicum nu şi-l mai putea scoate” – „Condiţia de 
câine”, p.40) îl poate ajuta pe cititorul de astăzi să-şi imagineze 
starea de perplexitate în care citirea lui trebuie să-l fi aruncat 
pe cititorul anului 1969 format la şcoala unei altfel de poezii, 
dar şi pentru a-i disculpa (?!) pe criticii ale căror reacţii nu s-au 
lăsat aşteptate: „Descrierea condiţiei de câine este făcută parcă de 
un voyeurist handicapat” (Laurenţiu Ulici), „Matei Gavril pro-
duce oarecare vâlvă prin placheta semnată Matei Albastru prin prea 
puţin mascatele trăiri paroxistice” (Marian Popa).

Adrian Munţiu: Praful de pe tobă. Cartea mamei, 
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2013, 298 pag.

Adrian Munţiu (n. 05.08.1936), membru al Uniunii 
Scriitorilor din România, cunoscut în viaţa publică şi în calitate 

de realizator de emisiuni culturale la TVR1 (în 1992 a consacrat 
şi Braşovului o asemenea emisiune), fost consilier în Ministerul 
Culturii (1993-1994) a debutat editorial la Braşov în culegerea 
Trei zboruri – 1960 (redactor de carte Petre Sălcudeanu, ilustra-
ţii şi prezentare grafică Bianca Podea), avându-i companioni pe 
Ion Lupu şi Ştefan Stătescu, dar fără a plăti tribut conjuncturii, 
precum aceia: „Eu am doi ochi. Partidul are mii/ Sunt un oştean 
al dreptei lui armii” (I.L., p.36.), „Din Smolnâi Lenin dezlănţuise 
furtuna/ şi nici o putere, nici un zid, nici o stâncă/ nu mai putea 
s-o înfrângă” (Şt. St., p.68). Ceea ce a făcut ca următoarea sa 
carte (Vârsta cunoaşterii, E.P.L., 1962) să atragă atenţia unor cri-
tici importanţi, printre care şi Nicolae Manolescu. Apoi, de-a 
lungul anilor, cele peste 20 de cărţi (poezie, proză şi teatru) au 
impus profilul unui scriitor remarcabil prin spiritul său interoga-
tiv şi reflexiv (având ca obiect) investigarea adevărului conştiin-
ţei umane (Dicţionarul scriitorilor români de azi, p. 344). Praful 
de pe tobă poartă amprenta acestei mărci. El se integrează unui 
proiect ambiţios ce cuprinde cinci volume: Caii de la Bicicletă – 
1995 („un roman al iluziilor pierdute într-o lume bolnavă” – op.cit., 
p.344), Praful de pe tobă, roman structurat în două „cărţi” – Cartea 
mamei (apărută) şi Cartea fiului (în curs de apariţie) –  Martiri şi 
excroci, Romanul Saşei, Exodul, reunite sub genericul Mascarada. 
În Cartea mamei, acţiunea este plasată undeva după 1990. Indicii 
temporali şi spaţiali sunt imprecişi, se întrepătrund şi alternează 
în funcţie de permanenta pendulare între real şi imaginar sus-
ţinută de confesiunea personajului narator. „Realul” insinuează 
periferia urbană şi este populat (o excepţie este Bunica) de per-
sonaje cu biografii şi ocupaţii insolite: Aldică Păsărarul, Năiţă, 
Zevedei, unchiul Tase colonelul, Mache etc. Epicul cumulează 
întâmplări decupate din spaţiul realului, dar şi din planul evocă-
rii, fanteziste sau stranii. Protagonistul lor este Iosua Denimic, 
un puşcăriaş de drept comun. Eliberat din penitenciar, încearcă 
să dezlege misterul morţii propriei mame, decedată în timp ce 
el se afla în detenţie. Obsesiva întrebare „Mama a fost o târfă ?” 
(p.228), căreia îi caută (fără succes) răspunsul, îl duce şi readuce 
mereu în cimitirul „Sf. Ana”. Popasurile la părăginitul mormânt 
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conturează planul halucinatoriu al romanului: „Din crucea mamei 
începură să ţâşnească uliţe străvechi, străduţe înglodate, case de chir-
pici, cu camere părăginite, unde vieţuisem temporar. Se derulau prin 
cimitir imagini petrecute într-un şir de ani reînviaţi la întâmplare, 
semeni decedaţi ori în viaţă: se iscau aievea drumurile cu căruţa 
încărcată de tingiri şi oale înspre alte domicilii, până ce ne-am stabi-
lit în strada Rozei, unu. Ţâşneau sobe tuciurii ce încălzeau, scremut, 
odăile, ceaunul de fiert rufe, albii de spălat, priviri întrebătoare, feţe 
încruntate…” (p. 13). Şi aceasta este doar una dintre înfăţişările 
lumii căreia Iosua Denimic nu i se poate încadra: „Nu am loc 
în scheme”, constată adesea personajul. Incapacităţii de adaptare, 
crizei sale de identitate, acesta (cînd nu împrumută poza „tineri-
lor furioşi” din literatura engleză a anilor ’60) le opune, la finalul 
cărţii, imaginea „clovnului disperat”.

 Liviu Comşia: Iustina, Alexandria, Editura Tipoalex, 
2012, 136 pag.

Printre laureaţii Filialei Braşov a U.S.R pe 2012 (acad. 
Alexandru Surdu – „Opera Omnia”, Carmen Adriana Gheorghe 
– Premiul pentru debut) s-a numărat şi Liviu Comşia pentru 
romanul Iustina. Jurnalist de profesie, cunoscut braşovenilor (în 
mod special) pentru implicarea (în calitate de redactor coordo-
nator) la apariţia săptămânalului „Foaie pentru Minte, Inimă 
şi Literatură” (suplimentul defunctului cotidian „Gazeta de 
Transilvania”) Liviu Comşia a mai publicat: un volum de proză 
scurtă (Deruta) şi două romane: Învinşii (1994) şi Frica (2008). 
Iustina (titlul este omonimul personajului care, printr-un „artifi-
ciu de construcţie” ajunge în posesia manuscrisului rămas după 
moartea protagonistului) are mai mult aspectul unui jurnal neda-
tat. Acţiunea însă e riguros delimitată în timp: cu câteva luni 
înaintea Crăciunului (dintr-un an oarecare) şi până la sfârşitul 
primăverii anului următor. Naraţiunea este la persoana întâi şi 
urmează confesiunea personajului narator (Petru Solomon), un 
„profesor mediocru” (cum se autocaracterizează), scriitor în for-
mare (a publicat romanul Viaţa după Matei). El îşi face însem-
nări zilnice pentru noul roman care se va numi Iustina şi supune 

unei analize camilpetresciene cele două poveşti de iubire cărora 
le-a fost protagonist: relaţia cu Irina, o fostă funcţionară la oco-
lul silvic, ajunsă prostituată de lux şi relaţia cu Iustina, care-i va 
deveni soţie. Personajele au o „ereditate socială” încărcată care 
le marchează existenţa şi le deviază comportamentul. Irina, la 
capătul unei epuizante partide de sex (pe bani) i se destăinuie 
lui Solomon: „Ştii bine că m-am apucat de treaba asta după moar-
tea părinţilor. Sora mamei, mătuşa Marta, a refuzat să mă crească, 
şi-a motivat gestul prin nu-ştiu-ce blestem al bunicii care îl urâse pe 
tata…” (p.56). Petru Solomon provine şi el dintr-o „familie cu 
probleme”: un tată alcoolic care moare lovit de o maşină. Este 
introvertit, îşi consumă cea mai mare a timpului citind fără dis-
cernământ (Uşa interzisă de Gabriel Liiceanu, dialogurile lui 
Jean-Claude Carriere cu Umberto Eco, Muzica într-o limbă 
străină de Andrew Grumey) şi are apucături de voyeur pervers. 
În faţa blocului în care locuieşte se află câteva căsuţe scăpate de 
furia demolării comuniste. Acolo o zăreşte pe Irina („fata cu părul 
roşu, zburlit de vânt, încuia poarta şi se ridica pe vârful picioarelor 
ca să agaţe cheia în cuiul bătut în stâlpul porţii. Rochia i se ridica 
brusc pe picior, dezvelind carnea albă…” – p. 14) pe care o va spi-
ona ani la rând. Dar când profesoara de germană Helga Binder 
(sub pretextul unei traduceri din Paul Celan) îl invită la ea acasă 
(unde în cele din urmă îl va dezvirgina), reacţia lui Solomon este 
a unui inhibat: „Prima pornire a fost să intru în toaleta şcolii şi să 
mă masturbez” (p. 60). Iustina („Natura n-a fost prea darnică cu 
ea. Parcă e uscată n-are nici o formă” – remarcă Sever Avram, p. 
92), părăsită şi ea de mamă, imediat după naştere, este o frigidă: 
Suport greu ideea că o bucată de carne puternic vascularizată intră 
în mine, se freacă înainte şi înapoi, iar eu trebuie să gem de plă-
cere.(p. 108). Interesantă în Iustina, poate o noutate în raport cu 
anterioarele cărţi ale lui Liviu Comşia, este procuparea autorului 
pentru „tema trupului bolnav”, excelent reprezentată în litera-
tura română de Hortensia Papadat Bengescu. Narcisismul lui 
Solomon îl pune în situaţia de a-şi descoperi semnele maladiei şi 
evoluţia lor graduală până în momentul în care romanul ajunge 
la finalul deschis: Aici se sfârşeşte manuscrisul lui Petru… vă rog 
pe dumneavoastră, cititorii, să scrieţi sfârşitul, ne îndeamnă Iustina 
(p.136)

 Sergiu Vâlcu: Romanul unui smintit sau ultimul jucător de 
gin rummy, Cluj Napoca, Editura Eikon, 2012, 213 pag. 

 Sergiu Vâlcu (n.1954) este sociolog de profesie. Din decem-
brie 1989 (când a făcut parte din grupul de publicişti – Mihai 
Arsene, Vasile Gogea, Mircea Brenciu, Vasile Şelaru – care au 
„ocupat” tipografia braşoveană, asigurând apariţia primelor 
ziare libere de la Braşov) s-a consacrat şi unor activităţi publice 

Note de lectură



37

(a editat efemera publicaţie „Politica”) şi politice, abandonate 
(din 2008) în favoarea scrisului. În 2012 a fost prezent în libră-
rii cu două cărţi: reditarea romanului Evanghelia după Maghizi 
(2009, prima ediţie) şi Romanul unui smintit… Prin relaţionare 
cu alte apariţii „înrudite tematic” (Schimbarea la faţă de Zorin 
Diaconescu sau Revoluţia trăită de Dan Trifu), acesta din urmă 
a reţinut atenţia, în primul rând, pentru cele câteva pagini de jur-
nal de revoluţie care, pe lângă funcţia şi valoarea lor literară, au şi o 
valoare secundă de document autentic, de mărturie directă (Vasile 
Gogea). Autorul însuşi, intuind parcă seducţia pe care momentul 
agonal din Revoluţia Română din Decembrie de la Braşov, reflectat 
în „Romanul unui smintit…” ar putea să o exercite asupra unor 
cititori, s-a simţit obligat la un „Avertisment”: Câte se întâmplă 
în această carte se petrec fie înainte, fie după Revoluţie, numită ca 
atare de către unii, iar de către alţii, lovitură de stat. Cum după aceste 
evenimente am devenit oameni liberi, rămâne la alegerea fiecăruia să 
opteze pentru una sau alta dintre formulări, funcţie de întâmplările la 
care a luat parte. Indiferent dacă a fost acolo cu fapta sau doar cu gân-
dul (p. 10). Dar miza cărţii lui Sergiu Vâlcu nu pare să fie valoarea 
documentară, contrar frecventelor trimiteri la evenimente reale 
(Greva minerilor de la Lupeni din 1979, Revolta de la Braşov 
din 1987, Căderea Zidului Berlinului şi Revoluţia Română din 
1989 etc.) sau a unor notaţii, ce relevă amănuntul „trăit”: M-am 
sprijinit cu spatele de perete, strângând la piept cele câteva exemplare 
rămase nedistribuite… avându-l în dreapta mea pe amicul Vasile G., 
redactor la revista „Astra”, împreună cu care venisem de la tipogra-
fie (p. 124). Mai atractivă este „parabola smintelii” (Sminteala a 
intrat ca o ciumă în oraş – p. 19; Partidul vrea o sminteală, iar eu 
trebuie să o livrez – p.114) resemnificată, ca o agresiune împotriva 
dreptei judecăţi , încât „stabilimentul de psihiatrie” unde se află 
internat şi personajul narator şi îşi scrie romanul sub ochii citii-
torilor şi ai celorlalte personaje (Când se plictisesc în tura de gardă 
doctorii vin să citească ultimul fragment din romanul pe care tocmai 
îl ţineţi în mână – p. 118) devine etalonul „normalităţii anor-
male”: când Scorilo (aici în ipostaza unui exigent profesor ce-şi 
asumă responsabilitatea semnelor de punctuaţie în Romanul unui 

smintit) corectează din ce în ce mai atent (…) Comisia l-a amenin-
ţat că îl externează, dar a păcălit-o simulând că e perfect normal (p. 
119). Evadarea nu este, prin urmare, posibilă decât în ficţiune. 
În complicitate, deci, cu naratorul (metamorfozat într-un fel de 
„personaj dirijor” care le orchestrează intrarea în naraţiune) per-
sonajele (Tărăşenie, Coclici, Trestian, seducătoarea Svetlana, asis-
tenta ce-şi tratează pacienţii vârându-le sfârcul ţâţei între buze,) 
îşi schimbă în permanenţă identitatea, cum (într-o aproape la 
fel de năucitoare ordine) alternează şi locaţiile prin care ele se 
mişcă: Cetatea Sarmizegetusa, redacţia ziarului „Calea Nouă” 
din Braşov, restaurantul fostei Case a Scriitorilor din Bucureşti 
(vila „Monteoru”) ş.a. în funcţie de poveştile derulate. O „regulă” 
căreia i se supune şi personajul narator, numit când Shakespeare, 
când Ţepeneag, când Mucus, când Generale… Din acest punct 
de vedere cartea lui Sergiu Vâlcu poate fi asociată superbului 
„experiment Ţepeneag” (Camionul bulgar, Polirom, 2010) prin 
felul în care foloseşte materialul de construcţie, auto-ficţiunea, 
care nu e biografie, ci o viaţă paralelă posibilă (în care) autorul se 
imaginează personaj şi în speranţa că va reuşi până la urmă să scrie 
literatură… (Dumitru Ţepeneag: Tot adunând material pentru 
roman mi-am trăit câţiva ani din viaţă, „Suplimentul de cultură”, 
nr.296/ august 2011). Şi Sergiu Vâlcu, prin predispoziţia ludică 
şi vehicularea limbajului aluziv, prin semantica subversivă a unor 
construcţii lexicale şi accesarea stilului parodic, ironic şi autoi-
ronic (stimate cititor, romanul începe practic de aici – peste paginile 
anterioare puteţi sări fără mare pagubă, p. 28) a reuşit să scrie lite-
ratură, într-un mod profitabil, pentru cititorii săi.

 Nicolaie Lazăr: versuri alese târziu, Satu Mare, Editura 
Inspirescu, 2013, 470 pag.

 Puţini mai sunt astăzi poeţii dispuşi să se autoanalizeze cu 
umilinţă, cum o face Nicolaie Lazăr (n. 1942, membru al U.S.R., 
Filiala Sibiu) în deschiderea cuprinzătoarei sale antologii (peste 
400 de poeme publicate între 2004 -2013): Autorul rândurilor din 
această carte nu este un mare poet; n-a încercat decât să aproximeze, 
pentru prezumtivii cititori, câte o stare trăită, uneori aceeaşi, de cele 
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mai multe ori nu, dar totdeauna cu bună credinţă pentru cuvântul 
scris. Nu-şi arogă, nici nu o va face cândva, merite în afara străda-
niei din câteva zile şi nopţi, risipite oricum între bucurie şi suferinţă. 
Dacă nu a reuşit să convingă, adesea, de autenticitatea simţirii, vino-
vată e, cu siguranţă, precaritatea talentului său. Poate că de aceea a şi 
gândit „şirurile” de aici, râvnind iertare, în primul rând, din partea 
limbii române, iar apoi de la cei apropiaţi pe care, nu o dată, i-a 
dezamăgit. (Cuvânt umil, p.7). Din păcate poeziile alese nu sunt 
însoţite şi de aparatul critic necesar formării unei imagini corecte 
a modului în care poezia lui Nicolaie Lazăr a fost receptată în 
timp. De reţinut ar fi totuşi „profilul”, schiţat autorului de Ioan 
Mariş (probabil în prefaţa la Poveste cu Domniţă sau anul luminii 
– 2004 – şi reprodus în Dicţionarul scriitorilor români de azi): E un 
visător ce accede la cântecul poveste, făurind lumea din nou, o lume a 
sa în care – credem – se vor regăsi şi cititorii, aceia ce au încă respectul 
pentru geometria clară a sintaxei (op. cit. p. 280) Cântecul poveste, 
de o poeticitate elaborată, se constituie în jurul unui motiv lite-
rar inaugurat în poezia româna de Lucian Blaga prin celebra (la 
vremea ei) poezie dedicată Domniţei Gherghinescu Vania din 
Braşov: dintre cele nouă cărţi publicate de Nicolae Lazăr până 
acum, patru se intitulează poveste cu Domniţă, alcătuind o „tetra-
logie” despre care Titu Popescu spunea că este un pretext pentru 
explorarea irealităţii … povestea de dragoste trece în psihologie dubi-
tativă existenţială, pe care autorul o recuperează estetic: etica aus-
terităţii interogative instrumentează o mitologie a indeterminării 
(Despre autor în Imperfectul simplu, Editura TipoMoldova, 2012, 
p. 379). Sunt, însă, în versuri alese târziu şi multe decupaje peisa-
gistice, în imaginarul cărora, Sibiul (atemporal) poate fi descope-
rit: coborâte scările spre/ parc, ajungi jucătorul de şah când/ regina cu 
soţul tocmai s-au dus la culcare,/ înveşmântaţi în zâmbetele câtorva/ 
pioni somnoroşi, apoi caii/ îşi leagă copitele în mătăsuri şi zboară/ 
spre invizibile turnuri. Neînţelegând pe / cine aşteaptă golul/ rămas 
între arbori („cu teamă, intrând într-un murmur, adolescentul 
priveşte la drum” – p. 61). Determinarea poetului e livrescă: când 
ai deschis, în tine, singura / carte găsită/ uitată aici, nu mai erai/ 
călător cu hainele umezite de ploaie,/ nici părăsitul de zei în pustie/ 
obosit de himerele zilei, ori alungat în/ propriul trup, nici pedepsit să 
se bucure de/ pavăza focului;/nu erai decât/ ceea ce eşti: cântec („lângă 
biblioteca din cabana pădurarului” – p. 56)

 Ion Stanciu: Pasteluri metafizice, Braşov, Editura Pastel, 
2012, 96 pag.

 Numărul cărţilor (Despre uimire – 1995, Fiinţa concretă – 
1979, Constelaţia miresei – 2009, Summum – 2013) publicate de 
Ion Stanciu, membru al U.S.R. (Filiala Braşov) şi eminent pro-
fesor de filosofie (Buzău) este, relativ, mic şi la intervale mari de 

timp, încât ignorarea lui de către critica selectivă (niciunul dintre 
dicţionarele literare importante apărute în ultimii ani nu-i con-
semnează numele) poate fi explicabilă, cu toate că – de-a lungul 
anilor – poezia sa a beneficiat de comentarii favorabile, purtând 
semnături de prestigiu ( Nicolae Steinhardt, Dan Cristea, Dinu 
Flămând ş.a.), iar Laurenţiu Ulici, recenzându-i Despre uimire, 
nota: Ion Stanciu mi se pare a fi o mare promisiune a generaţiei 
tinere (Prima verba – 1978, p. 12). A-l citi sau reciti (astăzi) pe 
Ion Stanciu pornind de la afirmaţia lui Ulici, nu ar fi, poate, nici 
în avantajul criticului , nici în avantajul poetului, mai cu seamă 
că minuscula plachetă, o „bijuterie” şi din punct de vedere grafic 
(Ioana Sînziana Săndulescu – coperta, Florin Menzopol – ilus-
traţia din interior) îndeamnă mai întâi la o consideraţie didactică. 
„Pastelul”, specie literară riguroasă (16 versuri de 14-15 silabe, 
organizate în patru catrene, dintre care primele trei descriu un 
tablou de natură, static, iar al patrulea introduce „elementul dina-
mizator”), în viziunea creatorului (Vasile Alecsandri), a avut un 
destin similar „sonetului”. „Pasteliştii” (de la tradiţionalişti precum 
Ion Pillat la neomodernişti ca Petre Stoica) au evadat din încar-
cerarea prozodică, înscriindu-se în canon doar prin descrierile 
peisagistice. Dar şi aşa, cele 33 de texte din Pasteluri metafizice 
(reluate integral şi în Sumum, antologia de autor publicată de Ion 
Stanciu la TipoMoldova) nu sunt pasteluri şi nici poeme imnice 
(o chemare imnică aidoma va fi fiind prezentă, observ acum şi în 
aceste „Pasteluri metafizice” – notează prefaţatorul), ci mai curând 
meditaţii contemplative înfiorate de angoasa în care „metafizi-
cul” se insinuează, cel mult, în accepţiunea lui Thomas d’Aquino: 
„teritoriul suprasensibilităţii de dincolo de lumea exterioară”. Aşa 
se face că observarea predilectă a regnului vegetal surprinde în 
mod obsesiv (şi aceasta este o noutate a poeziei lui Ion Stanciu) 
extincţia: pe vreji, pe aripi de libelule smulse şi pe flori/ de o veşnicie 
lângă mine putrezeşte un nufăr (p. 40 ), sau: şi grădina însăşi dă 
înapoi, din floare în/ sâmburele crud/ care şi el se pierde cu tristeţe în 
sine – /apare de-acum pe lume obicinuinţa retragerii lucrurilor/ spre 
golul primordial… (p. 29). Sentimentul neantizării stă la pândă în 
spatele fiecărui poem (cf. Coborâi din deal – pp. 32-33), descifrarea 
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sensului ascuns (încerc să mă apropii de umbra de dincolo/ de copacul 
pe care singur susurul/ îl desfoieşte de sens – p.70) capătă semnificaţie 
de „artă poetică” (Încerc să scriu un metapoem/ în care să mă-nchin 
Nimicului suprem – p. 35), umbra (ca o mantie plină de gudroanele 
trecutelor vieţi) devine „înlocuitoare”: umbra mea mă bate pe umăr/ 
şi-mi spune că sunt umbra ei (p.37). Şi par să fie, în poezia pe care 

o scrie acum Ion Stanciu, tot mai rare momentele când poetul 
ascuns de gardul viu, sub un trandafir japonez (p 82) surprinde cu 
uimire, în delicate notaţii, miracolul ivirii: dacă trupul meu mus-
tind de fiori şi de patimi/ află o greutate şi o ancoră-n vis,/ este pentru 
că la fereastra dinspre derizoriu/ a înflorit un cais/ cu sâni de ivoriu 
(A înflorit un cais – p. 85). 
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