
Vladimir Udrescu,
Telegarii de poştă
Editura Tipo Moldova, 
Iaşi, 2016, 330 p.

Poet şi publicist cu o îndelungă activitate atestată de
prezenţa sa în paginile unor reviste („Echinox”, „Steaua”,
„Tribuna”, „Amfiteatru” ş.a., inclusiv „Astra”), dar cu un
debut editorial amânat până la începutul secolului XXI (cf.
volumele de poezie: „Scot cavaleria” - 2009, „Dolor” –
2010 şi „Îmblânzitorul de lumini” – 2013, elogios primite
de critica de întâmpinare), Vladimir Udrescu îşi dezvăluie
acum şi ipostaza sa de eseist. Unul de o vocaţie specială
(subl. ns.), remarcată încă din 1969 de Adrian Marino:
Înţelegând adevărata ierarhie de valori şi metode critice,
Vladimir Udrescu a intuit imediat supremaţia ideii de con-
strucţie şi sinteză. O idee ce pare a-şi fi păstrat funcţionali-
tatea. Cele 32 de eseuri ce alcătuiesc sumarul cărţii „Telegarii
de poştă” nu doar o ilustrează, ci relevă capacitatea textului
critic (indiferent de obiectul său) de a se constitui în punct
de vedere personal, ca expresie a unei atitudini (dacă nu
totdeauna polemice) mereu alimentată de disponiblilităţile
analitice ale autorului, de permanenta (aproape epatanta) sa
conectare la informaţia erudită. Un studiu semnat de 
Ferencz Istvan prilejuieşte, bunăoară, lui Vladimir Udrescu
un excurs în zona ceţoasă a biografiei argheziene, iar in-
vestigarea analitică îl conduce spre concluzia (neacceptată
de foarte mulţi cercetători) că prin rădăcinile sale materne
(Ergezi Rozalia: 1859-1944) autorul „Florilor de mucigai”
îşi are rădăcinile în Ţinutul Secuiesc. 

Alteori, eseistul (având ca punct de pornire destinul
unor cărţi ce n-au putut fi tipărite înainte de 1989 („Oamenii
din lande” de George Dan - pp. 124 – 137, „Testamentul
din Strada Nisipuri” şi „Poeme din Cartea de Muncă” de
Şerban Codrin – pp.138 -158 sau lectura unor lucrări
controversate: „Cazul Artur şi exilul românesc. Ion Caraion
în documentele din Arhiva CNSAS” de Delia Roxana
Cornea şi Dumitru Dobre – pp. 159-173) formulează
enunţuri „incomode”, ce depăşesc cadrul „recenziei” pro-
priu-zise, pretabile la replici imprevizibile: Este sigur acum,

cu această carte în faţă, „Oamenii din lande”, scrisă în anii
războiului, că soarta poetului George Dan (...) ar fi fost alta.
Chiar dacă mai târziu (...) el ar fi căzut pradă conformis-
mului epocii, precum Geo Dumitrescu din generaţia lui sau
alţii, i-ar fi rămas faima – dacă nu a lui Ion Caraion, Dimi-
trie Stelaru, Constantin Tonegaru, Mihail Crama şi Mircea
Popovici – măcar a lui Ben Corlaciu... (pp. 125-126); „Me-
taliteratura nu este, aşadar, „samizdat”. O atare accepţiune
nu şi-o poate aroga decât scrisul căftănit în veşmintele ficţiunii.
Or, România n-a avut decât cu totul accidental o asemenea
literatură. Spre deosebire, bunăoară, de vecinii de la Est care
au dat, între mulţi alţii, pe Zamiatin („Noi”) şi Soljeniţân
(„Arhipelagul Gulag”), pe Pasternak („Doctor Jivago”),
Râbakov („Copiii Arbatului”) şi Grossman („Viaţă şi des-
tin”) et alii (p. 139), sau: Îi ştiam lui Caraion opera şi, cât
de cât, viaţa; îl cunoscusem personal. Ştiam ce tragică existenţă
avusese. Dar nu mi-aş fi închipuit vreodată că autorul
„Dimineţii nimănui” , omul şi scriitorul Ion Caraion, pot fi
totuna cu delatorul „Artur”... (p. 159)

Şi, nu mai puţin incitante sunt şi eseurile prin care
Vladimir Udrescu se preocupă de semnalarea şi integrarea
în momentul literar actual a unor autori sau apariţii edi-
toriale mai puţin aflate în atenţia criticii de întâmpinare.
Trecerea în revistă a cărţilor publicate de Teofil Răchiţeanu
(„Elegii sub stele”, „Lumina din lacrimă”, „Somn de vo-
evod”, „Tărâmul de rouă” etc. etc.), descoperă filiaţii, mai
mult ori mai puţin inocente (p.200) cu Arghezi, Emil Botta,
Radu Gyr, fără însă ca acestea să estompeze total identi-
tatea lirică a poetului transilvănean, în poeziile căruia melo-
sul şi desenul hieratic îşi au ca suport convingerea autorului
că nimic nu e fundamental în poezie în afara expresivităţii
limbajului (p.203). Debutul tardiv al poetului sibian Ioan
Vidrighin („Strigătul matur al livezii”), fost echinoxist şi
el, îl determină pe Vladimir Udrescu la o fotografiere à la
Alex Ştefănescu (din elicopter ?!) a reliefului poeziei con-
temporane ce poartă pecetea unor violente transfigurări. Pri-
mează autenticitatea scriiturii, intertextualitatea, radicalizarea
şi democratizarea expresiei. Se utilizează destructurarea con-
venţiilor şi formelor literare, se impun experienţa reflexivă,
discursul (auto)ironic şi chiar blasefemiator, licenţios. Con-
ştiinţa tranzivităţii e severă, ca să nu mai amintim de exacer-
barea visceralităţii împotmolite în formulări frizând
impudicitatea groasă. Sexualitatea detronează farmecul idilic
al iubirii, sexul primează, precum altădată anecdota. Din acest
unghi, lirica lui Vidrighin este „inactuală”, deci datată (p.265). 
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Nu are, însă, importanţă dacă „paralela” pe care Vladimir
Udrescu o face între înfăţişarea poeziei româneşti din zilele
noastre şi înfăţisarea poeziei româneşti de mai ieri, căreia
îi aparţine poezia scrisă de Ioan Vidrighin, este în favoarea
sau defavoarea uneia sau alteia. Căci, şi acesta este unul
dintre meritele volumului „Telegarii de poştă”, eseurile lui
Vladimir Udrescu conturează personalitatea unui critic
care, subordonat ideii de „construcţie şi sinteză” (cf. din
nou Adrian Marino), îl deconspiră pe cititorul Vladimir
Udrescu pentru care lectura este – ca şi pentru Gaston 
Bachelard – bazată pe simpatie şi iubire, pentru că orice
carte vorbeşte cu o autoritate monotonă, pe care nici autorul
nu o are (p. 51) şi, în consecinţă, dând bice telegarilor săi,
Udrescu are aceeaşi conştiinţă precum Jean Ricardou că
orice dorinţă de a opri literatura la o dată sau o alta este un
simptom al caducităţii (p.50). Nu-i de mirare, deci, că unul
dintre eseuri („Un călăuz – for all seasons – revista Astra”,
pp.81 -98) are ca obiect o carte „veche” („Noul Călăuz al
Streinului prin Braşov şi Regiunea d’Împrejur, precum şi
băile transilvane: Zizin, Elopatak, Mălnaş, Tuşnad, Co-
vasna şi Borsec”, pp. 81 – 98) re-editată de Biblioteca Ju-
deţeană „George Bariţiu” din Braşov, în colecţia „Biblioteca
istorică a Braşovului” şi lipsită, aparent, de orice interes li-
terar. Dar „lectura cu simpatie şi iubire” pe care i-a făcut-o
Vladimir Udrescu scoate în evidenţă existenţa a nume-
roase pasaje descriptive datorită cărora Braşovul de la 1891
se retrezeşte la viaţă, ca într-un roman bine scris, astfel
încât „călătorul/ cititor” poate lua aminte la peisajul geo-
grafic captivant şi la însemnele arhitectonice distincte ale ci-
tadelei, efect al iscusinţei şi diligenţei localnicilor (p.94), iar
dacă îl indispun anumite localuri – unde unii clienţi au pa-
siunea spirtoaselor (ăştia-s cam introvertiţi, bacovieni, solitari
precum personajele din pânzele lui Piliuţă) – au de ales din-
tre multele „localuri de vin”: pe str. Lungă, pe str. Măcelarilor
(„La masa regelui”) ori a Poştei -„Cocoşul alb” (p. 85). 

Elena Dragoş,
Morfosintaxa metaforei 
(Secolul al XIX – lea) 
Consideraţii etimologice şi pragmatice
Editura Academiei Române, 
Bucureşti, 2016, 199 p.

La o primă răsfoire, lectura cărţii Elenei Dragoş ar putea
echivala, pentru cititorul familiarizat până la înrobire cu
producţiile postmoderne, ba chiar şi pentru studentul de
la litere (à propos de o mai veche constatare a lui Nicolae
Manolescu, potrivit căreia astăzi cele mai multe dintre
aceste instituţii de învăţământ superior creează impresia
că formează mai mulţi scriitori decât dascăli de limba ro-
mână sau filologi) cu un supliciu. Canonul academic căruia
i se subordonează, docta competenţă filologică, analizele

lingvistice şi lexico-gramaticale, extinse ca spaţiu şi impre-
sionante prin meticulozitatea lor, diversitatea trimiterilor
bibliografice (citatele sunt reproduse în limbile din care
provin autorii lor), consecinţe ale bibliografiei care a stat
la baza elaborării lucrării şi, nu în ultimul rând, aplicaţiile
analitice pe texte decupate din poeţi care nu mai prea sunt
citiţi (Iancu Văcărescu, Vasile Cârlova, Asachi, Constantin
Conachi, Bolintineanu, Ion Heliade Rădulescu), dacă nu
cumva chiar şi Alecsandri şi Eminescu, li se vor fi părând
unora „demodaţi”, pot induce senzaţia de déjà vu. Numai
că Elena Dragoş (n.1939), profesor consultant la faculta-
tea de Filologie din cadrul Universităţii „Babeş – Bolyai”
din Cluj-Napoca, şi-a dobândit o reputaţie, cu adevărat
academică, prin numeroasele studii publicate în revistele
de specialitate din ţară şi străinătate, cărora le-a adăugat câ-
teva cărţi de referinţă inconturnabilă, în domeniu: „Struc-
turi narative la Liviu Rebreanu” (1981); „Elemente de
sintaxă istorică românească” (1995 – Premiul „Timotei
Cipariu” al Academiei Române); „Introducere în pragma-
tică” (2000 – Premiul Universităţii „Babeş – Bolyai”). Şi
dacă acestea pot fi elementele constitutive ale unui serios
îndemn la lectura cărţii „Morfoxintaxa metaforei...”, nu-i
de neglijat faptul că cele cinci capitole care o compun
(„Metafora nominală”, „Metafora verbală”, „Metafora-
nume predicativ”, „Metafora-apoziţie”, „Metafora-propo-
ziţie relativă”) configurează, dincolo de datele strict
filologice (situate la graniţa dintre gramatică şi stilistică)
imaginea aproape emoţionantă a travaliului pe text al celor
câţiva autori reprezentativi pentru începuturile poeziei ro-
mâneşti (folosiţi ca sursă de Elena Dragoş), a preocupării
lor pentru perfecţionarea uneia dintre cele mai nobile figuri
de stil, dintre toţi ceilalţi tropi: metafora (subl. ns.), în pe-
rioada aşa-numită de tranziţie spre epoca modernă (din a
doua jumătate a sec. al XVIII-lea, primele decenii ale seco-
lului al XIX – lea), când formele şi cuvintele de limbă veche
„convieţuiesc” cu cele moderne (p. 21).

Sunt, din această perspectivă, prezentate o serie de pro-
cedee consacrate ale poeziei secolului al XIX-lea, mai puţin
familiare cititorului obişnuit. Printre acestea: topica anas-
trofică (care transferă limbajului poeziei un procedeu din
limbajul curent – p. 28), procedeul „modificatorului ante-
pus”, care nearticulat fiind produce indeterminarea poe-
tică (Zambila... ne împarte/ Desfătător miros – Grigore
Alexandrescu) etc. Apoi, „sărăcia” limbii române de la sfâr-
şitul secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea,
simţită ca o constrângere (neajungerea limbii cu totul mă
dezmântă – nota I. Budai-Deleanu), pare a fi fost cea mai
importantă provocare pentru scriitorii epocii, câtă vreme
Elena Dragoş constată şi argumentează că invenţia lexicală
e una din trăsăturile poeţilor primei jumătăţi a veacului al
XIX-lea (p.68), exemplificând cu versuri de Gheorghe
Asachi (ochiu-i roura), Ion Heliade Rădulescu (unda-i a
purpurat), Dimitrie Bolintineanu (Sufletu-mi la tine zboară
şi lacrimile-mi râuresc) Vasile Alecsandri (sufletu-mi s-aprinde),
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Mihai Eminescu (Inima-mi spre tine-ntorn şi sufletu-mi se
pierde), în care analiza etimologică şi morfo-sintactică a cu-
vintelor şi structurilor lexicale subliniate de noi o conduce
pe autoare spre originale observaţii pe text, ce pot interesa
şi teoria literaturii: A se observa semnul comun dintre la-
crimă şi râura la D.B., determinând o redundanţă. La
M.E., inimă şi întorn realizează o sinecdocă (pars pro toto),
întrucât, inima adăposteşte sentimentele. Am putea glosa şi
asupra binomului suflet şi s-aprinde de la V.A., ce indică
intensitatea sentimentelor, deşi semantic e un nonsens, cum
e firesc în metaforă, faţă de relaţia suflet şi se pierde de la
M.E., care dezvoltă ideea de dispariţie lentă, dar tristă, cre-
dibilă pentru ceva imaterial (p.69). Asocierile şi tehnicile
comparatiste sunt mereu prezente în studiul Elenei Dragoş
şi (colateral) îşi exercită şi rolul de a revela individualităţi
valorice, ca în acest exemplu ce porneşte de la o analiză a
modului în care substantivul complement direct poate fi de-
terminat de modificatori-atribute adjectivale postpuse, versu-
rile citate aparţinând poeţilor Iancu Văcărescu (Albini fac...
Furtişag nestricător) şi Vasile Alecsandri (luna îşi aprinde
farul tainic) şi se încheie astfel: Puse în comparaţie, cele două
construcţii trădează, pe de-o parte, stângăcia expresiei meta-
forice a lui I.V. cu un plural în „-i” la substantivul feminin
„albină” şi un modificator pueril „ne-stricător”, faţă de flu-
enţa şi calmul transmis de metafora alecsandriană (p. 77).
Şi progresul înregistrat de limba literară românească este
evidenţiat implicit prin alăturarea unor texte scrise de poeţi
aparţinând unor diferite etape de creaţie: Gheorghe Asachi
(Lumea-i o făurărie/ În ea soarta-i fabricant); Grigore Ale-
xandrescu (lacrima-n ochii-ţi e un mărgă-ritar); Costache
Conachi (Raiul pe pământ este amori) ş.a.m.d. Cititorului
îi sunt relevate efectele produse în plan semantic de atitu-
dinea estetică (?!) pe care autorii respectivi o insinuează ex-
ploatând metaforic relaţia propoziţională dintre un
predicat/verb copulativ şi un nume predicativ. La Asachi
„făurărire” sugerează veşnica dinamică a lumii (observa
Elena Dragoş, p. 112) , în timp ce cu Grigore Alexandrescu
expresia metaforică, exprimată prin NP, se poetizează pără-
sind zona dictoanelor, ajungându-se la o semantică ecuativă
(ib. idem), remarcabilă fiind delicateţea metaforei, realizată
printr-un luxem de origine neogreacă: „mărgăritar” (p. 113).
Dar „evadarea” din sfera observaţiilor ce ţin de relevarea
aspectelor strict morfoxintactice ale construcţiilor meta-
forice capătă uneori forme spectaculoase (şi discutabile ?!),
ca în cazul analizei versului lui Conachi, unde metaforele
care privesc sentimentul de iubire exprimat prin nume predi-
cativ devin pentru Elena Dragoş argumente în favoarea
afirmaţiei lui Eugen Simion, care vedea în acesta... cel mai
complex şi mai profund poet erotic până la Mihai Eminescu
( p. 113), căci metafora realizată prin nume predicativ (NP)
se vădeşte de o varietate notabilă, începând cu primii poeţi
până la M.E. (şi) evoluează de la o semantică ecuativă şi ca-
lificativă până la una adânc afectivă sau chiar filosofică (p.
137). De altfel apetenţa pentru relaţionarea constatărilor

de ordin morfosintactic referitoare la perfecţionarea me-
taforei de la un autor la altul, de la o epocă literară la alta
cu observaţile unor critici şi istorici literari cu preocupări
adiacente (Dimitrie Bolintineanu susţine T. Vârgolici „Nu
a ştiut sau nu a putut să evite prolixitatea generatoare de in-
consistenţă ideatică”, notează Elena Dragoş pe marginea
analizei versurilor semeni... parfum şi rozioare/ Ce dulce
pânguiesc şi sub roua şi lumina ce dulce-o încunună – p.
184) devine un excipient care face accesibilă lectura cărţii
„Morfoxintaxa metaforei...” şi nespecialistului. 

Sonia Elvireanu,
Metamorfoză
Editura Ars Longa, 
Iaşi, 2015, 170 p. 

Soniei Elvireanu (cunoscută poetă, eseistă şi traducă-
toare din literatura franceză), romanul „Metamorfoză”,
lansat la a IX-a ediţie a Târgului de Carte de la Alba Iulia
(mai 2016), i-a adus Premiul „Călătorul” pentru debut în
proză, al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Alba-
Hunedoara. E o carte formată din „secvenţe” – o succesiune
rapidă de imagini ce se topesc unele în altele, observa Ana
Maria Tupan (cf. „Reveriile apei”, în „Contemporanul,
nr. 10/ octombrie 2015) – „inspirată” de celebrul portret
pictat în 1898 de nu mai puţin renumitul pictor austriac
(mare iubitor de femei şi băutură, dar şi mare gurmand)
Gustav Klimt: Sonja Knips.

Sonja Knips (1873–1959), pe numele de naştere Sop-
hie Amalia Maria Freifrau des Echalles, a fost căsătorită cu
mag-natul Anton Knips, iar lui Klimt, care s-a îndrăgostit
de ea, i-a devenit muză, povestea relaţiei platonice dintre
ei devenind – cum afirmă şi Ana Maria Tupan – arhetipul
ener-getic al iubirii frustrate. În romanul Soniei Elvireanu
acest episod răzbate în paginile 54-57: alter ego-ul lui
Anton Knips fiind Robert de Tremouille, iar Sonia Knips
devine (e un fel de a spune) Marguerite, cu diferenţele de
rigoare ce marchează distincția dintre realitate şi ficţiune,
una dintre acestea fiind dată de faptul ca Sonia Knips avea,
când i-a pozat lui Klimt, 25 de ani, iar Marguerite 34,
când devine muza şi „iubirea secretă”, tânărului şi veselului
pictor, trimis de la Paris de Robert cu o colecţie de tablouri
pe care le salvase din mâna nemţilor (p.56) Doar că şi
această „trimitere” s-ar putea să fie o „pistă falsă”: atracţia
Soniei Elvireanu pentru portretul Sonjei Knips (reprodus,
de altfel, pe coperta romanului), pare a fi fost dictată, mai
curând, de „subconştient” (Romanul s-a scris singur, ca
într-un fel de transă – mărturisise autoarea cu ocazia lan-
sării), datorită omonimiei prenumelor, căci cele două teme
principale ce ordonează materia epică a cărţii sunt iubirea
şi moartea, iar cele două descrieri ale peisajului marin, de
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la începutul şi sfârşitul romanului, fac verosimilă asocierea
cu „Poetica apei” a lui Bachelard, pe care o face Ana Maria
Tupan, mai ales că, în esenţă, „Metamorfoză” e un roman
poematic. Dincolo de povestea în sine, impresionează în ro-
manul Soniei Elvireanu modul în care amalgamul de motive
livreşti (principesa Marguerite, Monet şi Grădina de la Gi-
verny etc) şi cele aparţinând literaturii universale (chipul fe-
meii din tablou, identităţile suprapuse, gemenii, lenore
ş.a.m.d.) sunt topite cu siguranţă într-un creuzet ce produce
senzaţia unui adevărat poem închinat iubirii – notează Ni-
colae Stoie pe coperta IV a cărţii, iar Puşa Roth, în prefaţă
(„Întruchipări”, pp.5-8), scrie: Romanul de debut al Soniei
Elvireanu, proză poetică (subl. ns.) în esenţă, are o fluiditate
nostalgică, în tonalităţi vizuale, aproape cinematografice,
care provoacă, deopotrivă, linişte şi nelinişte...

Dar ceea ce dă, cu adevărat, nota personală romanului
„Metamorfoză” este, dincolo de picturalitatea peisajelor
(nu numai marine) descrise, modul în care Sonia Elvi-
reanu vehiculează ambiguitatea, îi conferă funcţii narative,
o face să întreţină suspansul. Personajele cărţii se întrepă-
trund, se multiplică. Elana Roberts (personalul principal
şi, într-un anume fel, alter ego-ul Soniei Elvireanu), pare
să o reprezinte, concomitent, şi pe Sonja Knips, iar – la un
moment dat – apare o altă Elana, încât se pot stabili filiaţii
şi între aceasta şi Marguerite. De fapt, toate personajele,
precum şi întâmplările se dublează (Sebastian Mihăileanu,
de exemplu, devine un fel de Claude Monnet) mereu pro-
iectate, fie în oniric, fie în imaginar: Iubiri trecute sau vir-
tuale se zbat în planurile vieţii Elanei, iubiri în vis şi de vis
care s-au cuibărit în femeia-tablou, în femeia roz, în femeia
ce priveşte lumea de la care aşteaptă răspunsuri. Planuri pa-
ralele, planuri care se intersectează în vis sau în realitate cu
prinţi şi prinţese, întoarcere în tunelul timpului, cu femeia
în alb, care seamănă izbitor cu femeia în roz, legături de fa-
milie ştiute sau imaginate, totul ca nişte piese de domino ce
pot fi năruite de mâna nevăzută a întâmplării (Puşa Roth,
op. cit., p. 7). Însă deosebit de important este că, de fapt,
toată succesiunea de secvenţe şi metamorfoze care alimen-
tează „materia epică” a romanului şi-i precipită „acţiunea”
(în realitate nu e vorba de o acţiune în sensul „clasic” al
termenului) nu pare să comunice, în cele din urmă, altceva
decât drama personajului aflat în imposibilitatea găsirii pro-
priei identităţi: Dar eu, eu cine eram? Îmi scrisese în urmă
cu foarte mulţi ani că sunt o prinţesă adevărată, că descope-
rise originalul tabloului căruia îi semănam. Nu aflasem mai
mult şi nici nu încercam în absenţa lui. Iarăşi senzaţia aceea
veche de vertij ce mă împingea parcă în hăul albastru. Mă
ţi-neam cu amândouă mâinile de balustradă. Auzii ca prin
vis vocea lui: „Nu-ţi fie teamă, Elana, sunt cu tine!” Apoi
zgomotul apei, lovindu-se de stâncă, precum un plâns înfun-
dat, pe urmă totul se cufundă într-o tăcere nesfârşită (p.170).
Cât despre „identitatea literară” a romancierei Sonia Elvi-
reanu, s-ar putea spune (parafrazând atât de cunoscuta
afirmaţie a lui Flaubert), astfel: „Elana Roberts c’est moi!” 

Françoise Besse,
Paris vu et vécu par les écrivains
Parigrame, 
Paris, 2016, 127 p.

Printre numeroasele cărţi despre Paris, situate la graniţa
dintre dintre literatură, artă şi cultură turistică, aflate din
abundenţă pe rafturile librăriilor din Paris (şi nu numai),
cartea recent apărută (august 2016) – „Parisul văzut şi trăit
de scriitori” –, realizată de Françoise Besse (sub direcţia
artistică a lui Isabelle Chemin) se distinge într-un mod
aparte. Cititorului (fie el şi ocazional), dispus să se sustragă
forfotei acaparatoare de pe aglomeratul bulevard Avenue
de l’Opéra şi să treacă pragul Librăriei Americano-Fran-
ceze, care întrerupe desfăşurarea ademenitoare a vitrinelor
cu souveniruri şi face o breşă printre terasele improvizate
direct pe trotuar, paginile acesteia îi aşază sub ochi un alt
Paris, devenit literatură (mysterieux, poétique ou tourmenté
– cf. p. 4), aşa cum s-a înfăţişat el, de-a lungul a peste două
secole, celor 20 de scriitori, de la Honoré de Balzac (1799-
1850) până la Patrick Modiano (n.1945), selectaţi de au-
toare. Mărturisirile lor directe (din scrierile de factură
eseistică, din poezii, etc.) sau prin intermediul unor per-
sonaje literare celebre (bibliografia face trimitere la 110
opere de notorietate: „Moş Goriot” de Balzac, „Mizerabi-
lii” de Hugo, „Bel-Ami” de Maupassant, „Nana” de Emile
Zola, „Podul Mirabo” de Apollinaire, „În căutarea timpu-
lui pierdut” de Proust, „Parisul de la fereastra mea” de Co-
lette, „Parisul e o sărbătoare” de Hemingway, „Memoriie
unei fete cuminţi” de Simone de Beauvoir ş.a.), inspirat
decupate de Françoise Besse, devin componentele meca-
nismului afectiv, care (în mod constant) au asigurat trans-
cederea realului în ficţiune, au stimulat decantarea impresiei
de moment (Amintirea unei anumite imagini nu este decât
oglindirea unei anumite clipe – Marcel Proust) în stare de fas-
cinaţie. De secole – notează Françoise Besse – Parisul i-a fas-
cinat pe scriitorii noştri, care nu vedeau în el doar capitala
regatului, ci un oraş dotat cu un şarm incomparabil, cum se
destăinuia Montaigne în „Eseuri”: „Îl iubesc în sine, aşa cum
este, neîncărcat de gloria străină. Îi iubesc cu tandreţe chiar
şi urâţenia şi cusururile”... Dar cu Balzac şi ciclul său roma-
nesc se inaugurează interesul purtat istoriei contemporane,
în amploarea sa, în Parisul modern unde se modelează o socie-
tate nouă care-i cuprinde şi cartierele noi şi suburbiile. O
apropiere ambiţioasă şi globalizantă ce inspiră, în conti-
nuare, o lungă tradiţie de la Victor Hugo la Jules Romains,
continuată de Maupassant şi Emile Zola. În plus pulsaţiile
oraşului real iau frecvent grandoarea simbolică a unei realităţi
misterioase, poetice şi, adesea, zbuciumate. Atâta frumuseţe
diversă, atâta efervescenţă creatoare nu putea decât să-i
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atragă şi pe scriitorii străini de la Heine la Hemingway, de
la Oscar Wilde la Italo Calvino, de la Turgheniev la Joyce.
Dar privirea vizitatorilor, oricât de informată, pertinentă şi
binevoitoare ar fi, nu reflectă aceleaşi referinţe, nu are aceeaşi
miză ca aceea a autohtonilor... Prezenţa Parisului într-o
viaţă, fie ea şi de rutină, este o experienţă personală în care lo-
curile se înscriu într-un fragment al timpului: pierdere, ocro-
tire, devenire. (Şi) dacă pietrele sunt încă în picioare, dacă
Sena îşi unduie mereu lunga sa buclă, iar culorile vieţii es-
tompează urâţeniile sau fac amintirile încântătoare, mai tre-
buie găsite cuvintele pentru a o spune. Iată douăzeci de
exemple ce dovedesc că moştenirea pariziană devine literatură
şi că Parisul, în sine, este un roman („Introduction”, pp.4-5)
Reproducem câteva dintre ele: O persoană care nu vine des
la Paris nu va fi niciodată cu adevărat elegantă (Honoré de
Balzac, p. 9); Te iubesc, o capitală infamă! (Charles Baude-
laire, p.29); La Paris, vezi, ar fi mai bine să n-ai pat, decât
să n-ai haine (Guy de Maupassant, p. 35); A fi sărac la Paris
înseamnă a fi sărac de două ori (Emile Zola, p. 42); Turnul
Eiffel este cu adevărat de o urâţenie care decon-certează şi nici
nu este măcar uriaş! (Joris-Karl Huysmans, p. 49); Strada
Parma te face să te gândeşti mai puţin la mânăstirea unde a
murit Fabrice decât la sala paşilor pierduţi din gara Saint-
Lazare (Marcel Proust, p. 58) Parisul (este) îmbibat de miş-
care ca un burete, şi deformat de fluxul perpetuu al lucrurilor
care se apropie şi se îndepărtează (Jules Romains, p.77); Pa-
risul n-are niciodată sfârşit (Ernest Hemingway, p 103);
Parisul este prea mic pentru cei care se iubesc ca noi cu o dra-
goste atât de mare (Jaques Prévert, p. 115) Acestea, împreună
cu excelentele portrete foto (unele inedite) ale scriitorilor,
numeroasele fotografii de epocă şi reproducerile de artă
plastică (ar fi de amintit şi celebra caligramă a lui Apolli-
naire, intitulată „La tour Eiffel”, p.35) dau cărţii concepute
de Françoise Besse un farmec care îl concurează pe acela al
Parisului real.

(P.S. La pagina 97 este reprodusă placa memorială de
la intrarea în hotelul „Istria” pe care, printre numele unor
scriitori (Rainer Maria Rilke, Vladimir Maiakovski, Louis
Aragon ş.a.) care, de-a lungul timpului, au locuit acolo,
este gravat şi numele lui Tristan Tzara).

Al Francisc,
Minunea minunilor
Editura Singur
Târgovişte, 2016, 22 p.

Al Francisc (pe numele sau real Pal Francisc) aparţine,
s-ar putea spune, diasporei literare româneşti, fiind stabilit
din 1998 (după un periplu profesional ca inginer la Bârlad
şi Braşov) în Canada. O biografie marcată de evenimente

şi întâmplări potrivnice, care au culminat în 2006 cu pier-
derea vederii. A inceput să scrie din prima jumătate a anilor
şaptezeci, când, frecventând Cenaclul Literar al Asociaţiei
Scriitorilor din Braşov şi al revistei „Astra” a reuşit să se fac
remarcat, numele său fiind reţinut de scriitorul Ion Topolog
(conducătorul cenaclului) într-un articol bilanţier publicat
în revista „Astra”, anul X, nr. II/100, 1975, p. 9 (cf. şi Ni-
colae Stoie: „Astra 50. Etapele unui parcurs sinuos recon-
stituite din interior”, Biblioteca Judeţeană Braşov, 2016,
p.161), acelaşi care acum îşi aminteşte: este îmbucurător
pentru mine să-l reîntâlnesc pe mai tânărul inginer – era stu-
dent atunci – Pal Francisc, prezent asiduu la Cenaclul
ASTRA de mai demult din Braşov, în ipostaza unui poet
matur, deplin în stăpânirea actului poetic şi, compunând, de
fapt doar în minte, întrucât – între timp – lumina vederii e
doar acolo în interior. Poate de aici şi şlefuirea aproape scul-
pturală a cuvintelor. Dar – după câte îmi aduc aminte – tot
în tinereţe a practicat şi sculptura. Acum dăltuieşte cuvinte
în poeme pentru a trăi în continuare în lumină, dincolo de
Ocean. (Ion Topolg: „Comentarii critice”, în „Minunea
minunilor”, pp. 63-65). Pentru că, debutând editorial târ-
ziu, Al Francisc a purtat tot timpul în suflet convingerea
că poezia poate fi o formă de supravieţuire, iar când ea iz-
vorăşte din inimă, merită orice efort pentru a fi scrisă:...
trebuia să fac ceva, prea se uitau pereţii la mine (mărturiseşte
Al Francisc în Autobiografia, „şucară”, scrisă cu mult umor
şi detaşare de sine, ce ţine loc de prefaţă plachetei „Minu-
nea minunilor”) şi am avut norocul să primesc o subvenţie
de la stat cu ajutorul căreia am putut să îmi cumpăr un cal-
culator vorbitor, papagalul, şi inspiraţia avea să mă împingă
spre literatură. Eu care înainte nu eram în stare să bat la
maşină nici măcar două vorbe de dulce, acum dau la iveală
pagini întregi, fără să le văd la propriu. Grafoman, prin ur-
mare. Din 2011 până în prezent am reuşit să apar în peste
o sută de reviste literare şi să public patru volume de versuri,
dintre care unul în limba engleză, apărut în Statele Unite
(op. cit., p. 9). Poeziile (cel puțin cele 47 care alcătuiesc
sumarul cărţii „Minunea minunilor”) sunt, cu adevărat, „mi-
nuni”. Veselia (trucată?!), ironia şi auto-ironia, stilul aluziv
(o recuzită poetică ce-l apropie pe Al Francisc de optzecişti
şi postmodernişti), lejeritatea exprimării bine simulată şi
închisă ermetic în concizia textelor, oferă aproape ficărui poem
capacitatea de a comunica trăiri şi stări sufleteşti de incon-
testabilă verosimilitate: În spatele tău senzual / Mi-au ridicat
o spânzurătoare/ Şi stau şi m-aşteaptă nervoşi/ În timp ce tu,
detaşată/ Îţi faci unghiile/ Şi-ţi pui gene false,/ Ştiind c-am să
vin („Aşteptare”, p. 22), sau: Cineva/ Îmi sare-n spinare/ Fără
măcar să vorbească/ Şi dă din fund/ S-alerg mai repede/ Să
nu ratăm intrarea în Paradis („Cineva”, p. 32). Sentimentul
de izolare se disimulează şi el în travesti-uri aproape stranii:
(A murit singurul cal/ Care putea să mă ducă la tine/ Şi eu/
Am de toate/ Da nu şi copite – „Calu”, p. 50; De o bună bu-
cată de vreme/ Sunt singur/ Ca un dinte lipsă din faţă/ Şi
zeii trag linie/ Şi nu mai lasă nici măcar o SINGURĂ fată/
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Să-mi treacă prin apropiere – „Singurătate”, p. 51; Sunt o
gheată uzată/ Pe care o arunci sus/ În podul rătăcit de nesine,/
Ştiind bine/ Că n-ai să mai urci niciodată/ La o parolă cu
mine – „Sus”, p.14), încât singura soluţie devine scrisul:
„Bag maşina de scris/ În priză/ Şi-mi ies poezii cu duiumul/
Da-s aşa de frumoase/ Că nu le mai las la joacă/ Nici măcar
afară în stradă („Maşina de scris”, p. 46). Pentru că, aşa cum
observă Ovidiu Moceanu, poezia lui Francisc Pal, scurte
texte, de notaţii în aparenţă fără legătură tematică, este „jur-
nalul” unei risipiri de sine, pe fondul unei melancolii de în-
vins care îşi acceptă destinul surâzând. Biruinţa eului poetic
e în planul superior al înţelegerii tainelor acestei lumi în ori-
zontul cărora i s-a rânduit un anume loc. De acolo, din con-
templarea lor, toate se văd altfel, înţelese cu alte unităţi de
măsură, pe fondul unei iubiri discrete pentru oameni şi lu-
cruri („Comentarii critice”, p.66).

Livia Ştefan,
Lolita 32
Casa de Editură Max Blecher, 
Bistriţa, 2016, 67 p.

Livia Ştefan, născută pe 17 octombrie 1982, este imigrantă
în Bucureşti, (după cum este „avertizat” citi-
torul pe aripa interioară a copertei I), a de-
butat în 2012 cu volumul „re.volver”, i-au
apărut poeme şi povestiri în diverse publicaţii
(şi) mai scrie şi teatru, face fotografii şi este
punkista de rezervă la Oedip Piaf. Iubeşte lu-
crurile simple, ignorate. Dacă ar fi ştiut mate-
matică, ar fi fost geolog şef. Nu putem şti dacă
cititorii care au parcurs până acum paginile
cărţii (Trebuie doar să deschideţi cartea. Şi o
veţi citi până la capăt, de parcă aţi fugi – Ale-
xandru Vakulovski), pe care o semnalăm,
vor fi ajuns sau nu la concluzia că era mai
bine ca Livia Ştefan să fi ştiut matematică.
Cei cărora le vor fi „sărit în ochi” fragmente
precum acestea: am făcut pipi cu chiloţii puşi/
cu frunze pe pulpe – p.10; sau: câtă frumu-
seţe/ de care ne doare în cur/ sincer/ ne doare
în cur – pp. 24-25; sau: fără compromisuri/
de căcat – p. 40, probabil îşi vor fi răspuns:
„Da, era mai bine!”. Ele reprezintă locurile
comune ale poeziei de după 1989, prin care
unii autori (inclusiv o parte dintre „douămi-
işti”) s-au amăgit că dau expresie libertăţii de
exprimare, că îşi afişează originalitatea. Doar
că în cazul Liviei Ştefan, lectura atentă, că-
lăuzită de „tableta” lui Vakulovski de pe co-
perta IV, poate descoperi (chiar „în fugă”) şi

poezia adevărată: un şcolar îmbrâncit/ în noroi de golani/
este sufletul meu/ şi e fericit/ ca piesele de schimb pentru/ ca-
mioane/ în magazinul cu rochii/ de mireasă/ este sufletul meu/
şi e fericit/ nefericit & huligan & trist/ este sufletul meu şi/ e fe-
ricit („tara mantra”, p. 9); o femeie adoarme/ şi visează/ că este un
mac/ care visează/ că este o femeie/ într-un lan de maci/ n-o să
vezi sângele („per speculum in aenigmate”, p. 28); când se
închide bodega/ & afară se scutură florile de/ corcoduş/ peste
asfalt/ & peste trupul ei/ Obosit fredonează („ca boarea de
tutun”, p. 62) ş.a.m.d. Însă în „Lolita 32” (să fie titlul căr-
ţii o trimitere la personajul feminin din romanul cu titlu
omonim al lui Vladimir Nabokov, cu care Livia din „anul
calului de apă” se aseamănă, măcar prin „strâmtoarea fi-
nanciară” insinuată?!) nu mai există nici un poem de den-
sitatea acestuia (vine toamna porţiuni de fund se desfac şi
cad/ fundul singurătăţii ca fundul de tigaie/ ca fundul de
ocean/ ca fundul de sac/ în timp ce nebunii se joacă/ pe au-
tostrăzi/ în timp ce bătrânii cad/ cu bicicletele/ în timp ce pe
fronturi oamenii/ continuă să-şi trimită bezele/ prăjituri şi
bucăţi de metal/ pe stradă merge o fetiţă/ de care nu se ocupă
nimeni) din volumul de debut al Liviei Ştefan: „re.volver”
(Casa de Pariuri Literare, 2012). Din acest punct de vedere,
„Lolita 32” este un regres, deşi talentul ieşit din comun
(subl.ns.) al Liviei Ştefan, câteva din calităţile scrisului său
(sesizate de Gellu Dorian, Felix Nicolau, Alina Purcaru,
Octavian Soviany) răzbat convingător şi din paginile sale.
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